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29. R I 1403/36
29. R I 1452/36
»
»
29. Rv I 1863/36
29. Rv I 2422/36
»
»
29. R II 570/36
29. Rv II 830(34
»
»
29. Rv II 241/35
»
29. R III 717/36
»
29.R III 816/36
»
29. Rv III 525/36
»
30. R I 1406/36
»
30. Rv I 416/35
30. Rv I 1850/36
»
30. R II 506/36
»
»
30. Rv III 884/36
»
31. Rv I 756/35
31. Rv III 691/36

,

·
·
·
·
.
.

.

·
·
·
·
·
·
·
·
·

15693
15694
15695
15696
15697
15698
15699
15700
15701
15702
15703
15719
15720
15721
15704
15705
15706
15707
15722
15708

.

·
·
·
·

.

· 157203

.
.

xv.
čís.

Čís.

Rl

Seznam rozhodnutí podle spisových
značek.
cís.

R I
»

Z,
I

j

~:

't,
li

;1

j
\
.~

l

R I 846/35
954/35
" 957/35
»
»
978/35
» 1064/35
» 1099/35
» 1214/35
» 1233/3'5
» 1256/35
» 1295/35
» 1307/35
» 1338/35
» 1369/35
» 13~8/35
I>
1:;82/35
I)
1391/35
» 13092/35
» 1394/35
II
1396/35
» . 1404/35
I>
1409/35
» 1439/35
» 1448/35
» 1<162/3'5
»
1/36
I>
2/36
»
3/35
»
4/36
»
15/36
»
18/36
I>
23/36
»
51/36
»
64/36
»
70/36
73,/36
»
»
89/36
»
91/36
»
97/36
»
98/35
»
103/36
» 110/36
» 115/3.6
» 121/36
»
126/36
» 127/36
» 129/36

· 153>99
· 14898
· 14962
· 14874
· 15022
· 14899
· 14996
· 14849
· 15321
· 14850
· 14868
· 148.61
· 14848
· 14869
· 14875
· 14882
· 14816
· 1<1851
· 15052
· 14938
· 14900
· 15005
· 14945
· 14927
· 14901
· 14902
· 14889
· 14903
· 14947
· 14971
· 14904
· 14966
· 14928
· 14972
.15057
· 14948
· 14983
· 14973
· 15053
· 15025
· 15006
· 14974
.15172
· 15095
· 14991
· 15026

»

»
»
»

"»
»
»
»
»

»

»
»

»
»

»
»
»
»
»
»
»

»
»
»

»
II

»
»
»
»

»
)1

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»

»
»
»

čís.

Rl

"»

130/36
137/36
141/36
145/36
169/36
170/36
174/36
177/36
183/36
19'6/36
205/36
218/36
222/36
224/36
23'1/36
234/3·6
253/36
264/36
27'8/36
301/36
308/36
341/36
343/36
3·64/36
365/36
371/36
374/36
386/36
3'94/36
404/36
416/36
430/36
434/36
435/36
441/3>6
447/36
451/35
460/36
469/36
474/36
485/36
~86/36

501/36
507/36
524/36
537/:56
538/36
542/36
543/36

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

14992
15007
15054
15015
15139
15096
14975
15016
15687
15041
15081
15067
15058
15074
15042
15021
15111
15126
15201
15082
15127
15107
15137
15432
15207
15128
15166
15304
15192
15281
153·84
15305
15695
15236
15208
15230
15209
15157
15157
15153
15264
15265
1'5295
15231
153>22
15260
15202
15182
15232

"
»
»
»
»
»

»
»
»
»

»
»
»

»
»
»
»
»
»
»

»

»
»
»
I>

»

»
»
»
»

»
J.

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»

»
»

»
»

544/36
572/36
556/36
551/36
571/36
579/35
583/35
602/35
614/35
615/36
630/36
649/36
655/3·6
656/36
651/36
670/36
671/36
703{36
714/36
716/36
711/36
718/36
7.20/36
721/36
7>3'6136
744/36
754/36
7570/3'6
775/36
777/36
7'18'136
785/36
789/36
7g5/3 6
805/36
816/36
818/36
827/36
835/36
846/36
847/36
857/36
876/36
877/36
899/36
919/36
935/3·6
939/36
1

944/36
941/36
948/36
951/36
960/36
9~6/3-6

993,/35
» 1003/36
» 1014/36
» 1018/36

· 15233
, 15249
, 15217
· 15210
· 15218
· 15211
· 15219
· 15212
· 15273
· 15282
· 15283
· 153])
· 15284
· 15274
· 15573
· 15285
· 15300
· 15311
· 15333
· 15328
· 15393
.153.23
· 15558
· 153·29
· 15454
· 15408
· 15349
· 15495
· 153m
· 15347
· 15423
· 15466
· 15348
· 15488
· 153q3
· 154167
· 15446
· 15424
· 1'5534
· 15576
· 15409
· 15379
· 15506
· 15544
· 15447
· 15354
· 15400
· 15574
· 15410
· 15356
· 15462
· 15385
· 15367
· 15523
· 153'94
· 15575
· 15491
· 1542'1

Rl lO19/36
» 1022/36
» 103>7'/36
» 1041/36
» 10M/36
» 1051/36
» 1071/3>6
» 1075/35
» 1091/36
» 1093;/36
» 1105/36
» 1148/36
» 1163/36
» 1168/36
» 1170/36
» 11'12/36
» 1178/36
» 1183/36
» 1205/36
» 1214/36
» 1231/3;6
» 1244/36
» 1251/36
» 1256/36
» 1259/36
» 1267/3'6
I>
127.6/35
» 1307/36
» 1319/36
II
1321/36
» 13>83/36
» 1386/36
» 1388/36
» 1400/36
» 1401/36
» 1403/36
» 1406/36
» 1452/36

·
·
·
·
·
. .
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

15455
15677
15520
15692
15600
15557
15497
15521
15545
15524
15590
15507
15M6
15498
15591
15547
15667
15560
15548
15693
1'5659
15513
15568
15607
15654
15629
15630
15569
15631
15655
15682
15668
15656
15678
15696
15697
15704
15698

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

14980
15059
15002
14877
1<1984
14862
14993
15108
14893
'l'5380
15120
15043
14852
14863
14925
14857
14853

Rv I
I

Rv I 1596/33
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»

»
»

»

1974/33
2322/33
2369/33
2417/33'
2W6!33·
2615/33
268 6/33'
27/3<1
41/34
47/34
59/34
81/34
92/34
96/34
114/34
153/34
1

XVI.

XVII,
Čis.

Rv 1 181/34
» 246/34
»

»
»
»
»

kóZ/3'!
261/34
270/34
291/34
293'134
301/34
3J3./34
339/34
37'0/34
371/34
389/34

»

éW5/34

»
»

405/34
429/34
439/34
440/34
455/34
468/34
484/34
525/34
593/34
595/34
597/34
657/34
658/34
697(34
69'9/34
736/34
740/3'4
742/34
764/34
792/34
802/34
808/34
814/34
817/34
843/34
847/34
848/34
857/34
860/34
861/34
870/34
879/34
903/34
910/34
922/34
925/34
953/34
957/34
952/34
1010/34
1041/34
1078/34
1114/34
1121/34
1126/34

»
»
»
»
»
»

"
»
»
»
»
»

»
»
»

»
»

»
»
»
»
»

»
»
»
»

»
»
»

"»
»
»
»

»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

»
»
»
»

»

,
'
,
,
,
,
'
,
,
'
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
'
,
,
,
,

1484G
14981
15330
14681
141878
14866
14867
14976
15028
14894
14879
15158
14684
14841
14845
14870
14939
14864
14895
14926
14834
14954
14997
15177
15140
15508
14905
14929
14956
14946
14905
14956
15456
14957
14949
15017
14871
15193
15008
15050
15.044
15256
14977
1,j950
14958
15009
14985
15083
15010
15092
'15525
15-133
15121
15051
15499
15122
15045
15206
15060

Čís.

Rv' 1 1137/34
" 1144/34
»
1146/34
» 1100/34
» 1173/34
» 1178/34
» 11112/34
» 1203/34
» 1211/34
» 1276/34
» 1277/34
» 1294/34
» 1309/34
» 1315/34
» 1325/34
» 1328/34
» 1329/34
» 1344/34
» 1387/34
» 1397/34 '
» 1404/34
» 1410/34
» 1440/34
» 1460/34
» 1464/34
»

li·

,
,
,
'
'
,
,

,

,
'

14~3/34

» 1520/34
» 1527/34
» 1529/34
» 1530/34
» 1536/34
» 1548/34
» 1554/34
» 1574/34
» 1612/34
» 1616/34
» 1622/34
» 1634/34
» 1671/34
» 1678/34
» lflS9/34
» 173.0/34
» 1~44/34
» 1746/34
» 1755/34
» 1162/34
» 1824/34
» 1826/34
» 1835/34
» 1837/34
» 1844/34
» 1858/34
» 1886/34
» 1897/34
» 1920/34
» 1956/34
» 1983'/34
» 2006/34

,
'
,
,
'
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

15114
15046
15072
15011
15183
15173
15093
15141
15312
15145
15151
15614
15669
15188
15194
15220
15238
15683
15·109
15184.
15159
15018
15084
15555
15605
15657
15061
15286
15526
15385
15334
15670
15261
15381
15266
15085
15110
15463
15178
15115
15160
15443
15411
15257
15148
15250
15251
15275
14854
15324
15203

. 1525'8

, 15252
152..19
15468
15276
15434
15253

Cis.

Rv 1 2011/34
» 2037/34
» 20'17/34
» 2058/34
» 2077/34
» 2131/34
» 2158/34
» 2164/J.l
» 2176/34
» 2192/34
» 2200/34
» 2204/34
» 227'7/34
» 2286/34
» 22~)8/34
» 2305/34
» 2312/34
» 2329/34
» 2364/34
» 2370/34
» 2377/34
» 2378/34
» 2409/34
» 2416/34
» 2439/34
» 2475/34
» 2498/34
» 2541/34
» 2552/34
» 2592/34
» 2002/34
» 2538/34
» 2640/34
» 2641/34
» 2646/34
» 2675/34
» 2730/34
» 2750/34
» 2756/34
» 27H/34
» 2786/34
» 2794/3'4
» 2820/34
» 28D/34
» 2824/34
» 2846'34
» 2367/34
» 2915/34
» 2931/34
» 2942/34
» 2946/34
»
59/35
»
68/35
»
71/36
»
95/35
»
2718/35
»
416/35
» 475/35
Clviln! rozhodnuti XVIII.

15527
15615
15450
15301
15679
14891
15509
15425
15313
, 15314
, 15368
, 15287
, 15221
, 15550
, 153'25
, 15616
15528
15472
15435
15401
15374
, 15375
, 15473
, 1'5583
, 154m
, 15580
15636
15315
15426
15540
15510
, 15561
, 15562
, 15563
, 15570
, 15652
, 13635
, 15575
, 15584
, 15601
, 15585
, 15008
, 15427
, 1557'1
, 15402
, 1559,z
, 15632
, 15626
, 15564
, 15593
, 15428
, 1'5684
, 15412
, 15500
, 15477
, 15624
, 157.05
, 15204

Cís.

Rv 1 501135
»

"»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»

»
»
»

»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»

»

»
»
»

»
»

»
»
»

»
»

»

»
»

»
»

»

643/35
718/35
734/35
756/35
795/35
981/35
1003';35
1245/35
1281/35
1401/3'5
1458/35
1526/35
1578/35
1691/35
1859/35
1894/36
1899/35
1925/35
1946/35
2037/35
2084/35
2112/35
2178/35
2221/35
2251/35
2287/35
2310/35
2330/35
2405/36
2412/35
2417/35
2429/35
2464/35
2506/35
2529/35
2564/35
2618/J5
2625/35
2629/35
2/36
6/36
80/36
82/36
110/36
130/36
134/36
138/36
188/36
197/36
214/36
220/36
2..17/36
262/36
294/36
295/36
318/36
322/36

15620
15100
141159
15580
15708
15387
15464
15185
15625
15362
14880
14858
141883

15403
15341
14951
15609
15195
14835
15142
14982
14952
14859
14836
14930
, 14872
, 14909
, 15029
14855
14940
14800
15075

14842
15123
14892
15240
14885
15196
, 15143
, 14931
, 14932
. , 15663
, 15326
15154
152'77
15019
15030
14967
14978
,149114
, 15.031
, 15124
, 14995
. 150-?fi

, 15244
15436
, 15()'~7
. 15023
'9

lXX.

XVIII.

Rvi 324/36
»
339/36
»
341/36
»
377/36
»
38'1/36
» 402/36
» 428/36
» 438/36
»
471/36
» 496/36
» 491/36
» 58'1/36
»
589/36
»
»

»
»
»
»

»

»
»
»

»
»
»
»

»
»

»

»

»

}
\i'

\1

,I

'II
':J

.1

1

"Ii

jF
.,

~

:t.S!
f<j

I.i

I:!!

[;
f';1;
.'i

»
»
»
»

602/36

678/36
67!J/36
685jS5

m8/36
715/36
730;36
765/36
769/36
794/36
825/36
829/36
851/36
908/36
975/36
1040/3tí
1046/36
1080/36
1128/36
1181/36
1182/3'6
1217/36
1231/36,

» 1234/36
» 1290/36
» . B19/36
» 13-38/36
» 1300/36
» 13-92/36
» 1434/36
» 1463/36
» 1560/3·6
» 1561/36
» .1585/36
» 1593/36
,> 1594/36
» 1618/3'6
,,» 1,646/36
» ,1647/3'6
» 1651/36
» 1703/36
» n16/36
» 1737/36
» 1752/36
» 1758/36

15012
15032
14950
15116
15179
15288
15241
15586
15·180

·
·
·
·
·

15097

· 15088
· 15289
· 15469
15262
15134
15155
15243
15290
15587
15594
15146
1519915181

·
·
·
·
·
·
·

15552
15245
15222
15234
15451
15291
15448
15254
15331
15342
15413
15482
15536
152:1'8
15511
15359
15316
15437
15660

15363
· 15467
1'53,64
15452
15483
15350

15351
15588
15617
15414
15438

15595
15439
15555
· 1547S
· 15602

Rv I 1815/36
» 1816/36
» 1849/36
» 1850/36
» 18-53/36
» 1863/36
» 1864/36
» 1873/36
» 1885/36
» 1888/36
» 1901/36
» 1902/36
» W29/36
» 1'971/36
» 1981/36
» W82/35
» 1997/36
» 2011/36
» 2064/36
» 2057/36
» 2075/.36
» 2090/36
» 2144/36
» 2145/36
» 2155/36
» 2160jJ6
» 217'9/36
» 2206/36
» 2213'/36
» 2289/36
» 2346/36
» 23096/36
» 2422/36
» 2457/36
» 2538'136
» 2723/36

· 15061
· 15658
15537
· 15706,
· 15517
· 15699
15529
1547~

·
·

·
·
·

15618
15353
1'5685
15440
15557
15538
15449
15539
15501
15458
15444
15400
15484
15559
15493
15558

I~

II

»
»
»
»
}

»

»
»
»
»
»
»

»
»
»
»

»
»
»
»

»
»
»

1563~

»

15502
15415
15610
15549
15571
15533
15572
· 15700
· 15871
15572
· 15588

»

»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

»

R II
R H 33'2/305
»
347/35
»
3m/3S
» 582/35
»
584/35
» 590/35
» 598/35
» 604/35
» 615/35
»
622/35
»
623/35
1/36
»
2/36
»
»
5/36
»
6/36
7/36
»
15/35
»
»
31/36

15149
14933
15047
14·843
14845
14998
14910
14865
15m3
14934
1'5020
14953
14886
15101
14907
14953
15168
14986

čís.

Cis.

Čís.

Čís.

»
»
»
»

»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»

»
»

»
»

»

36/36
41/36
52/36
55/36
57/36
62/36
64/36
68/36
82/36
86/36
93/36
95/36
108/36
109/36
111/36
118/36
131/36
133/36
144/36
148/36
159/36
174/36
184/36
187/36
210/36
217/36
221/36
231/36
234/36
246/36
261/36
257/36
270/36
271/36
273/36
275/36
282/36
297/3'5
303/36
313/36
315/36
3Q3/36
33.2/36
338/36
340/36
352/36
354'/36

359/36
368/36
376/36
3&5/36
389/36
395/36
405/36
409/3·6
421/36
423'136
451/35

·
·
·

·
·
·
·
·
·
·

·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
:
·
·
·
·
·

15150
15062
15102
15076
15063
15048
15055
15077·
15112
1509S
15034
15186
15169'
15103
15170
15144
15129
15296
15151
15174
15152
15306
15213
15187
15255
15267
15302
15582
15292
15297
15332
15355
15360
15395
153'65
15343.
15416
15376
15344
15566
15417'
15485
15530
15512
15459
15422
15578
15388
15596
15441
15621
15664
15603

· 15531
· 15655
· .15666
· 15494
· 15513

R II 457/36
» 465/36
» 466/36
» 468/36
» 482/36
»
501/36
» 506/36
» 510/36
» 53'1/36
» 53'2/36
» 544/36
» 570/35

15604
15638
15532
15681
15689
15581
15707
15605
15673
1569D
· 15lJ74
· 15701
Rv II

Rv II
»

»

"»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»

»
»
»
»
»
»

»
»
»
»

»
»
»
»

»
»

61/25
955/33
1012/33
1064/33
10/34
101/34
106/3"1
108/34
119'/34

173/34
194/34
247/34
258/34
286/34
311/34
326}34
330/34
333/34
346/34
3B7/34
3%/34
409/34
434/34
470/34
487/34
490/34
493/34
545/34
546/34

· 15117
15068
15021
14847
14837
14856
14987
14860
15035
14887
14888
14006
14873
15013
14935
14941
· 15073
· 15453
· 14936
· 14968
· 14959
· 15138
· 15014

·
·
·
·
·
·

15147
15119
15078
15135
15130
15486

5n/34

15225

590/34
633/34
645/34
670/34
688/34
690/34
692/34
717/34
725/34
741/34
772/34
784/34

15317
15190
15079

15633
15205
15339
15104
15293
15518
15089
15279
15372'
,g"

XX.

XXI.
čís.

Hv II
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»

»
»
»

»
»
»
»
»
»

»
»
»

»
»
»

»
})

»
>,

»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»

»
»

»

786}34
791}34
812}34
830}34
8'33}34
83g/34
&74/34
882/34
895/34
897}34
901/34
916/34
945/34
962/34
973}34
974/34
1022j34
1035/34
1042/34
1050/34
1085/34
1122j34
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383/35
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925/35
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5391:>6
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524/35
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618}35
638}35
067}35
672/35
6~8/35

68'0}35
691/35
593}35
701}35
726/35
745/35
753/35
117/35
836/35
895/35
901/35
949/35
974/35
1000/35
1045/35
1059/35
1093/3'5
1124/35
20/36
21/36
40/36
44/36
76/36
93/36
140/36
148/36
212/36
238/36
288/::;6
319/36
344/36
412/36
459/36
463/36
466/36
481/36
507/36
525/36
582/36
610/36
623/36
659/36
703/36
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730/36
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· 14916
· 15049
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· 14911
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· 14942
· 14912
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15229
15039
15040
15094
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· 15247
· 15248
· 15215
· 15309
15069
14915
15171
15451
15191
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14965
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· 15024
· 15270
· 15091
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· 15216
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· 15165
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· 15320
· 15271
· 1539S
· 15431
· 15651
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· 15721
· 15548
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15541
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15542
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80/36
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114/36
172/36
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důležitých

chyb:

7. řádek 21. shora: správně 1ikvidnost a ne liknavost.
7,: spisová z·načka rozh. čís. 14838, správně Rv II 602/35.
12. za řádek 34. dodej: Nejvyšší soud nervyhověl dorvoláJní.
13. řádek 15.: správně zák čís. 251/34 a ne 251/24 Sb. z. a n.
24.
»
3. zd01a: srpráVloě žalovaný ... vypověděl a ne žalobce ...
34.
» '11. zdola: správně žalobcův a ne žalobcům.
37.
»
16. zdola: 'správně s pominutím a ne z pominutím.
52.
»
12 shora: správně po p'wZikoumání a ne pro prozkoumání.
53.
»
3. zdola: správ-ně nelikvidní a ne likvidní.
61.'»
7. shora: správně vnesené věci a ne vnucené věci.,
77. za řádek 20. dodej: Nejvyšší soud uložil prvému soudu nové jednání a
rozhodnutí.
82. řádek 8. zdola: Slprá1vnč čl. 278 obeh. zák. a ne čl. 278 obč. zák
92.
»
14. zdola: správně rozšiřenÍ ža,lohy o .nárok a ne rozšíření žaloby
v .nárok
199.
»
4. shora: správně 11.1 a ne 101.
209.
»
19. shora: má z'níti: bylO' jinak upraveno rozhodnutím soudu po-dle
§ 22. K takové úpravě ...
290.: spisová značka rozh. čÍ,s. 1503 8 správně Rv II 128/36.
436.: spisová značka rozh. čís. 15136 správně R HI 137/36.
522.: v předposledním řádku rozh. čís. 15193 správně § 1432, nikoli § 1433
obč. zák
563.: v právní větě sprárvně § 8 zák. čís. 58/1906 ř. Z., _ nikoli zák čís. 56/
1908ř. z.
594.: v citad rozhodnutí místo R I 68'5-/36 má hýt správně Rv I 685/36.
622.: v právní větě mís-to § 214, odst. 4 má býti správně uvede·n § 2:12, odst. 6.
639.: v prárv,ní větě správ,ně čís. 239/24, ,nHmliv čÍs. 2·30/24.
692.: v právní větě rozhodnutí čís. 153'17 vy,necha-ti slovo »5 důvoďy«.
770.: v rozh. čis. 15376 má správně býH: Prvý soud nepovolil odklad, rekurSlnÍ soud vyhověl návrhu -na odklad.
853.: v důvodech rozhodnutí čís. 15441, v 12. řádce shora správně 1869 a ne
1969.
877.: v právni větě správně zákon ze dn,e 16. června 1894 čís. 64 a ne 63.
888.: v rozhod. -čís. 15469 má právní věta správ'l1ě zníti: Spořitdní a záložní
spolek, jenž... a nikoliv Spořitelna, jež ...
889. řádek 9., tO. shora: srprrárvně: Spořitelnímu a zálož'nímu spolku a ne spo·
1

řite:J.ně.

» 913. řádek ll. shora: správně zákona ,čís. 251/34 a § 188 k. ř.
» 924. má býti správně :spis. z,načlka rozh. ČÍS. 15501, R'V I 1997/36 a ne Rv I
1897/36.
» 931.: druhý řádek důvodů shora: správně 22. prosince 1920 6s. 683 Sb. z.
a -no a ·ne 23. prosi'nce 1920 čÍs. 683 Sb. z. a n.
» 931. 26. řádek důvodů shora: SlpráVlně 13. července 1922 čís. 233 Sb. z. a n_
a ne 22,. pros~nce 1922 čís. 233 Sb. z. a n.
» 949.: čís. 1'5518 a l1e 155·16.
» 956.: v důvodech 13. řádek zdola sprárvně zák čÍs. 44 a ne čís. 43.
» 976.: spisová vnač-ka rOrlh. čís. 15541 správně Rv II 1050/34.
» 978.: spis.cwá značka rozh. čís. 15543 správně Rv IV 456/36.
» 1006.: spisová značka rozh. čís. 15624 sprá'v'l1ě Rv I 2718/35.
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K § 1438 obč. zák.
Před odevzdáním pozůstalosti nelze započítati dluh zůstavitelův na
pohledávku d~dic~vu, aniž ~1~Ží. na tom, zda se dědic přihlásil s dohro.
diním inventáre Čl bezponunecne.
(Rozh. ze dne 2. ledna 1936, Rv I 484/34.)
Proti žalobě namítl žalovaný započtením pohledávky, které vymáhal pmti pozůstalosti po Emilii K-ové, 'k níž se žalobce přihlásil ze .zákona bezpodmínečně. Pozustalost nebyla žalobci dosud odevzdána.
Niž š í s o u d y nepřipustily namítané započtení, ne j vy Š š í s o u d
z těchto
důvodů:

S hlediska právní, mylnosti vytýká dovola!el odvola.címu soudu, že
ll'1]Jnpusti! započtení jeho pohl1edávek zažalovaných proti pozůstalosti
po Emmi K., zastoupené při.hlášenými' dědici, z nichž jedním jest nY7
nější- žalobce. Podstatným předpokladem z",počtení p'O wzumu § 1438
obč. zák jest mezi jiný1m též v"'jemnost pohledávek a nultno proto řešiti
otázku, zdali věmel neodevzdané pozů'stalosti může dědici před odevzdáním namítati svou pohledávku za zůstavitelem, pokud se týče, zdali
dědic před odevzdáním pozůstalosti je,t s neodevzdanou pozůstalo!í totožný. K této otázce odpoví-dá dovolale! sám záporně doličuje, že pozůstalost až ,dopravopl!atného odevzdání jest samostatným právním
podmětem. Názor len jest v s·ouladě s ustálenou judikatur.ou nejvyššího
soudu (rozh. čís. 3299, 3328, 6747, 7013, 8355, 9733, 9789, 12263,
12665 Sb. n. s. a j.). Přihlášený dědic jest až do odevzdání pozůstalosti
pouze jejím zástupcem a proto v podstdtěndroveň postaven jejímu opatrovnikovi. Z<istllpce pozůst"losti však n·eručí vlastním jménem a vlastním jměním před odevzdáním za dluhy zastoupené jim pozůstalosti (srv.
i mzh. Č. 1487 Sb. n. s.) a nesejde proto na tom, zdali se dědk ,přihlásil
s d'ob~odiním inventáře či, bezpodmínečně. Nelze tedy ZaJpočísti před
o.devzd.rním pozůstalosti dluh· zůstavitelův na pohledávku. dědicovu.
Ježt.o· dovolatel namítal za;počtením pouze ,pohledávky příslušející proti
pozůstalosti, při čemž netvrdil, že pozůstalost byla již žalobci odevzdána,
mimo to take neu!platňoval, že žalobce jest také oSO'bnim jeho dlužníkem, nepochybil odvolací soud, neuznal-li námitky žalovaJného za dů
vodné.
Civiln! rozhodnutí XVIII.
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ve věcech rozlukových.
Informativní výslech stran v rozlukovém sporu; jeho účel.
Pojem hlubokého rozvratu manželství podle § 13 lit. h) rozl. zák.
Meze zásady vyšetřovací v rozlukovém řízení.

ŘÍZení

(Rozh. ze dlle 2. ledna 1936, Rv I 1925/35.)
žalobce podal na s'voF manž'elku žalobu o rozluku manželstvI pro
nbližování '" hluboký rozvrat manželský zaviněný výhradně žalQvanou. Niž š í s o u d y žalobu zamítly jednak proto, že tvrzený hluboký rozvrat manžel,ství nebyl prokázwn, jednak že vzaly za zjištěno,
že žalobce odpustil žalované citelné ubližování. V dovolání vytýkal Ž"..
lobce jako vadu mimo jiné, že nebylo tvrzených rozlukových důvodech
informativně slyšen a že nebylo těchto o:kolno'stech provede II z úřední
moci důkaz výslechem jeho dětí.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
těžké

Důvody:

Pokud jde 'O' postrádané doplnění výslechu, žal'obcova uvMi tento
v dovolání pouze, že měl býti slyšen o okolnotech uvedených v jeho, přf
pravnémspise. Dovolatel zneuznává účel informativního výslechu stran
v rozlukovém sporu; jeho účelem není dokazování sporných skutečností,
nýbrž jen přednes důležitých okolno,stí a pru'vodu. Přednesl-li dovolatel
takové okolnosti v přípravném spise, nebylo třeba vyslechnouti ho
O těchto okolnostech informativně. Jinak vedl tam žalobce jen důkaz
výslechem stran, který v rozlukovém řízení o rozlukovém důvodu jest
nepřípustný (§ 99 obč. zák., čl. VI č.l uvoz. zákona k c. ř. S., §§ 8 a 10
.nař. min. sprav. č. 283/1897, § 13 posl. odst. zák. rozlukového; srov.
rozh, Č. 820, 2490 Sb, n. ,s.). Tím jsou vyřízeny všechny výtky dovolání,
jež dovolatel na různých místech obsáhlého dovolacího spisu z informativního výslechu stran činí. Důkaz výslechem dětí sporných ,stran jako
svědků žádná strana nenavrhla. Také v tom směru je dovolatel na
omylu co do významu zásady vyšetřovací v řízení rozlukovém. Význam
zásady vyšetřovací, nezáleží - jak si to dovolatel představuje - v tom,
že by byl soud povin,en shledávati žalující straně skutečnosti a prilvody,
aby jí k rozluce dopomohl, nýbrž soud má jen toho dbáti, aby byly vysvětleny všechny skutkové okolnosti pro rozhodnutí důležité a objasněn
důvod pm '~ozluku svědčící, ale jinak má naopak uplatněné rozlukové
důvody přísně zkoumati a platné ma.nželství z úřední moci vzíti v ochranu
proti každému svévolnému odporu (§ 14 dvorního' dekretu ze dne 23.
srpna 1819 Č. 1595 ·sb. Z.S. a § 10 min. nařízení Č. 283 ř. z. z roku 1897).
Odvolací soud potvrdil zamítavý rozsudek prvního soudu, ač pokládal
za prokázaný rozInkový důvod podle § 13 e) rozi'. zák., avšak měl za
to, že těžké ubližování porušením manželské věrnosti bylo odpuštěno
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žalobcem manželce a že tu není u manžehl tak hlubokého, rozvratu manželství že by na nich nemohlo býti spravedlivě požadováno, aby setrvali ~, manželském společenství. Tím vyloučil odvolací soud tento rOZlukový důvod, j",k jej zák?n má na my~li. Od,puštění shled~1 od~volací
soud v tom, že žalobce sveho času vzal zalobu na rozvod zpet a ze pokračoval jak v pohlavním styku se žalovanou tak i v manželském společenství vůbec. V té příčině jest odvolacímu soudu přisvědčiti. Nelze sice
již pokládati .za . odpušt~~í všec~ ~o~lesků .manželčiných . do, té,. do~y
manželovi znamych dalsl vykonavanl souloze. Ale ve spoJ ems lim, ze
žalobce žil dále se žalovanou ve společné domácnosti, jedl s ní při
společném stole, mluvil s ní, navštěvoval s ní a s dětmi hostinec, trpě!,
aby s ním spávala v téže posteli, a alespoň podle vlastního jeho udání
až do posledního půlletí před vynesením rozsudku prvého soudu s ní
tělesně obcoval, ač o jejích poklescích věděl, nutno v jeho chování shledati odpuštění přes to, že na manželkU' podal žalobll' na rozluku manželství a že setrval na vedení sporu. Že by právě v posledním půlletí se
byla dopustila žalovaná nových poklesků, které by opravňovaly žalobce
dovolávati se i skutečno·stí odpuštěných, prokázáno nebylo, ba ani o tom
_ pokud jde o dobu po vynesení rozsudku prvého soudu - žalobce
žádn'ých důkazů nenabízeL Při tom je zdůraJzniti, že žalobce vůbec ve
svém přednesu přesná data neuvedl. Námitka žaloboova, že v manželském společen'ství pokračoval, poněvadž neměl prostředků, aby manželce platil náklad 'Odděleného pobytu a aby se nedopustil sám důvodu
wzlukového, je lichá, nehledíc k tomu, že je to z"'se novota, jež teprve
v dovulacím řízení má důvod rozlukový doličovati (rozh. Č. 14192 ,sb.
n. s.). Měl-li žalobce dostatečný důvod k tomu, aby sám zažádalo iPOvol,ení odděleného bydliště, nemusil by manželce platiti zatímní výživné
a nebyl by jí tím dal duvod k rozluce z jeho viny. Pokud jde o hluboký
rozvrat manželství zjistily nižší soudy, že žalovaná svým závadným chováním mohla přivoditi hluboký rozvrat manželství. Nutno však rozezná_
vati rozvrat jako stav, který má za následek, že na manželi nelze spravedHvě požadovati, aby setrval v manželském společenství (§ 13 h) r02luko'véh'Ů zákona) a' příčiny, které mohly vésti k takovému rozvratu.
Vliv těchto příčin nei'ze posuzovati jen abstraktně, nýbrž jest zkoumati,
jak působily na manželské společemtví v konkretním případě: Hluj:lOký
rozvrat jest stavem zrušení a!nebo těžkého p'Ůrušení duševního a mravního sp'ŮI,:čenství, ke kterému se manželé manželstvím ~p'oji1i. Jen v pří
padě: Je-ll zmařen účel manželství, jak je vyjádřen V § 44 obč. zák., lze
mluvlÍl o hlubokém rozvratu manželství. V souzeném přépadě právem
odvolaCí soud uznal, že manželství sporných stran není hluboce fD'zvráceno, neboť rozvrat lze s'eznati jen z okolností zevnějších, jak se způ
s'Ůbem .soužití obou manželu proj'evují. Z těchto 'Okolností, z nichž v s'Ůu
ZI;ném ~řípadě plyne, že právo k uplatněni daného specielního rozlukoveho d,uvodu p'Ůdle § 13 e) rozl. zákona pominulo odpuštěním (§ 14
r.o~1. zak.), jest za to· míti, že manželství sporných ,stran nebylo roz~ra~ello. v takové mířoe, že by·nebylo lze na manželkh spravedlivě pozadoval!, aby setrvali v m",nže],ském společenství, a to anÍ' tehdy, při1*
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hlíží-li se ke všem tv[zEmím, která uvádí dovolatel v dovolání jako pří"
činy rozvratu, ovš€m s obmezceniI? na skutečno~ti, kte,:é nastaly př,~d
vynesenim rozsudku soudu prvm stohce, nebo! I' kdy z v rozlukovem
řízení novoty v opravném řízení jsou přípustné, nelze z důvodu svr:h~
již vytčeného přihlížeti k okolnostem, jež nastaly teprve po skoncem
řízení v první stolici.
čis.

14836.

K § 17 zák. o obch. pom.

Zákonná doba dovolené může býti prodloužena třebas i. mlčky konkludentními činy; i na tuto delší dobu vztahuje se předpis druhého odstavce § 17 zák. o obch. pom.
(Rozh. ze dne 2. ledna 1936, Rv I 2178/35.)
Žalobce domáhaje ,se zaplacení zažalované částky tvrdí, že žalovaný
srazil mu částku tu jako plat za dobu, o kterou bl'obce, jenž měl nárok
na 14denní dovolenou, byl na delší dovolené, než mu pod~e zák~'lla pří
slušela. Tuto č<istku 'srazill si žalovaný podle přec\nesu zalobmho neprávem, neboť v dřívějších letech poskytoval mu placenou dovolenou
delší než z<ikononou a, to, 3 až 5nedělní. V archu dovol'ených v roce 1934
uvedena byla dovolená žalobcova také v době .od 9. července do 13.
,srpna. Prvý soud žalobě vyhověl, odvolac~, so,u~ žalbbu z~
mít\. D ů v od y: Nárok na' placenou dovolenou d~lsl,nez z~kon~wu,mel
by žalobce jen tehdy, byla-U by taková dov,oj,ena vyslo,vne vYjednana.
Že by něco lakového bylo vyjednáno, žalobce 'sám netvrdí, naop~k v ža_
lobě uvedl, že při sjednáni smlouvy v roce 1923 neby:lo ~ohlear:.~ ~.~~o
lené ujednáno" jalk dlouho bude trvat!. Z okolnosti te, ze v ,?TIV<:jSI~h
letech žalovaný žalobci poskytoval pl<ťcenou dovolen?,:, delsl nez. za:
konnou, žalobce nemůže pro svůj nárok nic dovodrlI, neboť, ~ějake
zvyklosti se clovoláva1i nemůže. Ani to, že v roce 1934 ,dovolena z~lo,b:
cova byla uwedena v době od 9. července do 13. srpna, nedává Jesle
žalobci právo na delší než zákonnou dovolenou, když sám v žal'obě doznává, že žalovalný chtěl, aby žaj,obce považoval dobu tu za bezplatnou
dON'olenou, což žalobce od!mítl. Poukaz na § 17 zákona
obch. ,pom.
n,emá mí,sta, když bylo zjištěno, že žalobce v době od 9. čerN'ence 1934
do 5. srpna 19'34 nemocen neby\. NenI proto jeho, nárok na zaplace~í'
delši než zákonné 14denni do'volené oprávněn a prvý soud posoudIl vec
po stránce právní ne'správně, dospěl-li ku přesvěclčení, že žalobci. plat
ten dle § 8 zák. o obch. pom. přísluší.
N e j v y Š š í so u cl "lo'ži! odvo,lacímu ,soudul nové j,ednání a rozhodnutí.

°

Důvody:

V arohu dnvolených v roce 1·934 byla uvedeno dovolená žalobcova
v dnbě od 9. července do. 13. s,rpn" 1934 a žaj,oboe tuto dov'Ů,llenou včas
nastoupil. V dopise ze dne 19.' července 19,34 sdělil žalovaný žalobci,

že ,při kontrole archu »Dovolená v roce 1934« shledal, že žalobci byl'O
povoleno 28 dnů dovolené, t. j. od 9. VII. - 5. VIII. 1934, ale zároveň
mu o~námi,~, ž.~ 'podle zákoon,a obdrži) ako .o'statní personál zaplaceno
14 dnu, zbyva]lclch 14 dnu ze bude za,lobcI odečteno z gáže. Zákon
uvádí jen minimálníd?bw dovo!ených, ,neni tí.m však vyloučeno, aby
tato dob~ by]a smluvne prodlo~zena, coz se m~že státi též mlčky konkludentnrml cmy (§ 863 obč. zak.). Ustanovenr drUhého, odstavce § 17
zák. o obch. pam. vztahuje se též na tuto delší dobu dovolené. V souzené věci nebylo ,P?'stačltelně zjiš!eno" jakým zpúsobem a na jakOll
dobu ~yla ~ovole~a zalobc.' sk~;tečne povolena. Bude třeba zjistili postuiP pn udelovanl do'volene, ze]me'lla, zda úředník žalovaného jenž zapis,?val ;I0volené ,do archu, byl zmo:něn žalovaným k povol~ní dovol,~nyc~, CI zda SI zaIovaný ,vy:hra~11 sal':' povolování dovoj,ených. Byla-li
urednlkem k tomu zmocne~Y:n zalobcl povolena dovol,ená od 9. čer
vence do 5. srpna 1934, ma zalobce po tu celou dobu nárok na 'sjedn.aný plat. Avšak ~tejné ,bylo, by tom~ ta~, ~dyby d'Otčený úředník k tomu
~Ice nebyl,zmocnen, avsak zal'Ovanr zvedel před nastoupením dovolené
z~lobcel11, ze v archu by:a m~ ~apsana tato delši, doba a nic proti nenamlt3'I" a kdyby byl v predesly~h letech mu vždy poskytoval takovou
delsl dovolenou (§ 863 obč. zak.). Budou-U tyto skutečnosH zjištěny
bude ji":'l o~odstatněn i :ávěr, že ~alovaný v roce 1934 s\ColiJ k lakové
?o~ol,ene. T,m by ~,a.byl zalo~ce narok na delší dovolenou 'v roce 1934,
jenz I?u nemohl,h.Yh ~odatecně 'Odňat jednostranným prohlášením žalov,"neho, <li rovnez I narok na plat za tuto delší dovolenou. Nebudou-I"
shora uV'edené. sk~tečnosti zjištěny, ·nemá žaj,obce nárok naplat z~
clovol,enou, .poku~ presahovala dovolen'Ou zákonnou. Ustanovení čtvrtého
odstavce § 17 zak. 'O obch. IPOm. v souzené věCi nedopodá ježto 'll šlo
o takovou nemoc dovolate1.ovu, jež mu zabraňovala kOnati ~lužby. e
Čís. 14837.

K § 1438 obč. zák.

Z~p'očtení ,P?hledávek, které již nastalo, jest účinné, i kd ž dlužník

P01lděJl prohlást~ že od započtení upoušti.

y

(Rozh. ze dne 2. ledna 1936, Rv II 10/34.)
. ,Podle přednew žalobního pojistHa žalující pojišťovna žalované
~,~: ~razu a pOvlin'némw r,u~ení smlou~'Ou ze dne 25. července 1931 na
. ;0 le!. PrémIe splatne dne 25. cervenoe 1931 nebyl' Z" Iaceu

~;ot:

!uto,

z"lohe na za;placení jich namítli hlovan!, že POjištlné
d:~
. cervna 1932 havarovalo a se úplně rozbilo takže byl'o z p
u okresního' " d
dhl'"
,
, rovozu
• "
ura u'ďl
0', aseno. Tlm zanikl záj'em žalova'ny' ch na POJ'I"s'te'n'l
'O ce'll1Z zalují'
.. , ,
..
.,
I dk .
CI ve e a Jlz pred splatno,s,tí zažalovaných prémií a dů~~; em toho, :,amkla podle § 63 poj. ř. i smlouva pojišťovací Nehledic
mu, nemuze zažallované prémie požadovati též proto, že j~ -ko,mpe'llI
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sovala s nárokem ž,rlovanýchna odškodné, Úči<1ky kompe11's"ce nastaly
pak před žalobou, neboť ,podle čl. 20 poj. podmínek z úrazové pojistky
jest náhrada splabná do 14 d<1ů po skončení, léčení. Po ukončení každého
měsí:ce vš"k jest splatný obnos př~p"dající na dotyoný měsíc. Léčení
bylo u'končeno' dne 12. října 1932. Náhrada byla tedy splatná nejdéle
do 26. října 1932, nehledíc k lomu, že 23. srpna a 23. září 1932 byly
splatné částky náhrady, rovnající se zažalované částce vzhleclem k tomu,
že žal.obkyně měla měsíoně příslušné obnosy žalovanému vyplatiti.
P r V)' 's o' u cl uznal podl'e žaloby. D ů vo d y: Pojistku na základě
pojišťovacích podmínek lze považovati teprve tehdy za řádně vypově
děnou, když výpověď byla dána ~působem pojišťovacím podmínkám
odpovídajícím. žalovanýoclhlásil čílslo auta u okresního úřadu teprve
17. srpna 1932, tedy již v drllhém ,pojišťovacím období. Toto odhlášení
vzal okres ni úřad výměrem ze dne 29. srpna 1932 na vědomí. žalo'vaný
pak teprve řádně 15. října 1932 II žalující pojistku odhlásil. Poněvadž
odhlášení pojistky stalo se již v druhém :pojišťovacím období, jsou žalovaní povinni, z"plaHti dlužné pojistné prémie za celé pojišťovací obclobí a to za celý rok, poněvadž dle čl. 11 poj. podmínek činí pojišťo
vací doba rok a nelze snad pojistné prémie rozděliti na kra'tší období
a platiti jen za část období, poněvadž roční prémie tvoří nedílný celek.
Dmhá otázka jest, zda žaloba [podána byla bezdůvodně proto, že žalujíd svůj nárok na zažalované prémie 'strhla z obnosu, který příslušel
žalovaným z poj>stné příhody. žalujid tvrdí, že žalovaní vyúčtování neuznali a proto, zadržený obno's 1451 Kč ,pouze si podržela a mají jí žalovaní u ní k dobru. Naproti tomu žalovaní tvrdí, že nastala zde kompensace, z kteréhožto důvodu jest žaloba bezdůvodná. V dopise ze dne
25. srpna a 29. září: 1932 ,souhlas! první žalovaný 's tím, aby žalující
prémie si strhla z jeho odškodného za úraz. V pozdější však korespondenci projev'uje nesouhlas ,s tímto vyřízením. žalující sioe zažalovaný
obnos si zaddela', ale následkem nesouhla,su a odlPofll žalovaného, jest
jí odňata disposice 's tímto obnosem až clo konečného vyřízeni, tohoto
sporu. Správně žalující tvrdí, že tento ,obnos jest nutno poklMati prozatím za maj etek žalov"ného, který má žalovaný u ní k dobru. Proti
vůH žalovaného nemílže žalující obnos kompensovati se svým náfO'kem
na pojistn'ou prémii a vysta'fovala by s'e tím nebezpečí žaloby na zaplacení obnosu příisluŠ'ejicího' žalovanému z úrazu, když žalov"ný i popřel
sv'oji povinnost zaplatiti ,pojistné prémie za obd'obí od 26. července
1932 do 25. července 1933. Poně,vadž žalující vzhledem k odporu žalovwného není dána možnosl volné dis,po'sice se z~drženým obnosem
před tím, než bylo fŮ'zhodnuto o: tom, zda žalovaní jsou povinni pojistné
za druhé období platiti či nikoliv, nelze mlti za to, že zažalovwný obnos
byl zkompensován. O d vol a c í s o u d žalobu zamitl. D ů vod y:
žalovaný v dopise ~e dne 25. sr:pna 1932 zmocnil žalobkyni ,aby si prémie srazila z odškodného za úraz, což žalobkyně t"ké v dopise ze dne'
17. Ustop"du 1932 učinita. I když žalov"ný v dopise z'e dne 15. října
1932 umal ,pome částku dlužné prémie do doby 25. října, neměni, to
na jeho práV1U v lomto sporu dovolávati se kOlnlpensace, když žalobkyně

Čí,s.
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u,znáVá, že žal,ov"ným prolipohledá'fka v zažalované vy· ši, ,přl'sl'u'·' .
, k d·
..
." I·
"
' "SI a le
pro n,:
I'SpOSICI, Uvazl- I se, ze zalobkyně ještě po podání žalob
v dopl~e z,e ?ne 17. ,lIstopadu 1932 zažalovanou pohledávku s proti:
pohledavkou zal'Ovanych kompensovala.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

K z"počtení ovšem nestačí samo střetnutí se náJ·emn 'ch

'
Y vyrovna. I1 po hl ed'ave k , 'ny'b'·
I'e I nyc
rz Jes t treba,
aby se ta neb ona stran"
'čt'
o

'. se vzaJemne
,.
, pohledávky J·ižo sob'
z"pt . emt
d'ovo Ia Ia. St ane- I·I se to, zrUSI
'k
". k
e, o Jes
be,z sou' dcovs k e'ho ~yro
ll: a s UCIn> y pro dobu, kdy ,S'e p'oMedávky
st,retly <srov. r.ozh. ČIS. 12:33 Sb. n. s.}. Žalobkyně uplwlni,la započteni
vyslovnym projevem ve svem dopise ze dne 17. HstonadUI 1932
kt
' na :poe
hld
' kza
uovane
' l . ho z úrazového 'OdškodněnI'
" za
,v
e
eav
o"t
I
..
rem
' k
' 1
•
..
P CI, a a SVOJI
hl
d
po
e
av
u
na
zaza_'Ovanem
POjl,stném
úhrnem
1
455
Kč T'
'
1
. 't"
". , t· .
..
J
•
•
o· uxnava a
les
sporu
1932 a pro hl'·1
,. de ve
I'·
kpn
' usd nIm lednam dne 14. nrosince
t"
aSI a- I·1
pn a slm fO: ll,ze o ' započtení upouští, je to, bezvýzmamné ' 'č· k
zap:očtení, nebM tyto jíž na'staly podle dřívějšího jejího z~~č~a~~h~
proJevu. ~asou?lasu ?dlpŮrCovu nezáleží, nejdeť o dohodu stran ohledně
z",p,;členych v~aJemnych pohledávek, nýbrž o: uplatnění prá
_
čtem za :p,:d:m~nek§§ 1438, 1439 obč. zák. Pokud se týče n~r:i~k za~~_
V'olatelky,. ze lIknavost p'Ůhledávky žalovaného vyúčtované d'Ů isIm ze
dne
17.l Itstopadu
:nastala teprve
'po' žalob'
. ,oP novotu
d
' "
,1932'
.
.
, e, neJ·d'e sIce
v ' o~o a~lm nzen~ Jak ne~právem bylo vytýkáno v dov:olací O: ovědi
nebot to lest. obsazeno v pf:ednesu žalující 'strany v první stolici ~}. k '
d~e 14. pmsmoe 1932, avšak námitka ta, je lichou .ak se
. P, I ro u
PI~U, ža,lujícl pojišťovny ze dne 24. říJ·na 1932 a čl' J20 odPtOdlav~ zbdony'ch po··'ť
i h d"
.
s. vseo 'oc,JIS 0:;rac c. po '';lInek pro urazové pojištění. Není ted ,'k'"k
,
aby se nemelo duvo:clne za to, že Se vzá·emné,
, y p~e az },
před žalobou, a k té době se vzta'hují úči~ky za po~rd,av;y, strelly jlz
zalo:vaná stran", uplatňuj e to,to mimo spor pm"ed:nOtz:~,čt~~~em Iproto
čís.
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Splátkové obchody.
na ~~~~~:ou: ~eni oprávněn prohlásiti pravoplatný svůj rozsudek
"Vf u zalovaného, podaného po právní moci za zmatečn'
podl
e § 477 C1S. 3 c. ř. s. z důvodu § 6 zák. čís. 70/1896 z.
Y

t.

(~ozh. zedn,e 2. ledna 1936, R II 602/35.) ,
Okresní soud v U vydal
d k
' ,
19G4 č . C 27 ' . .. ,rozs,: e pro zmeskaní ze dne 30. června
640 Kč·s J
I T8/~4-2, JlImz byl zalovaný odsouzen zaplatiti žalobci
1934 a na;I~. ,en? roz~udek byl žalovanému domč,en dn,e 26 července
ního sO~duYnl'ravnr, mOCI. Dne 10. října 19~~ podal žalovaný·u procesvrh, aby roz,s,udek byl rpvohlasen za zma1ečný podle § 6

p"

-
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zákona ~e dne 27. dubna 1896 čís. 70 ř. z. a žalobce byl odsouzen k náhradě útrat. V návrhu hylo tvrzeno, že šlo o slplátkový obchod a že n·a
základě rozsudku jest již vedena exekuce. P r v n í s o u d se neobíral
otázkou, zda jest oprávněn jednati a rozhodovati o' tomto návrhu a zda
takový návrh jest vůbec přípustný, nýbrž jednalo něm věcně, provedl
o něm kontradiktorní řízení, tak, jako by šlo o' spor, a zamítl návrh usnesením z důvodů věcných, vycházeje z názoru, že o splátko'vý obchod
nešlo. Ani re ku r sn í !soud nezkoumal otázku oprávněnosti soudu
k rozhodováni o návrhu žalDvaného, nýbrž změnil usnesení prvního
soudu tak, že tomuto návrhu vyhověl, ježto na základě důkazů prov'eclených prvním ,souclem měl sporný obchod za' obchod splátkový. V do~
volacím rekursu dovozuje žalobce, že nejde o' splátlm,vý obchod a navrhuje, aby usnesení prvního siOudu bylo 'Obnoveno.
N e j v y Š š í, s o u d zrušil z ,podnětu dovolacího rekursu ,usnes'enI
O'bou ni,žši.ch so,udě pro zmat'ečnos! a návrh žalov"ného odmítl.
Důvody:

Nejvyšší soud se především z úřadu obíml otázkou, zd'a okresní
sioud v U. byl podle zákona oprávněn k tomQ.l, by jednal a věcně rozhodovalo pouhém návrhu žalo,vaného na' prohlášeni zmateč,no'sti pravoplatného rozsudku ,pro zmeškání. V § 6 odst. 1 záko11a o splátkových
obchodech ze dne 27. dubna IS96čis. 70 ř. z. jest !Ulstanoveno, že žaloby
ze splátko,vého obchodu nemohou na kupujícího, má-li své bydliště
v obvodě, kd'e tento zákon platí, býti podány u soudu smluveného a že
dobmvolné podrobení kupujícího jinému soudu nemá závazné moci.'
Podle § 6 odst. 2 téhož zákona jest k neipříslušnosti s'0udu přihl@eti
z povinnosti úřední, a to až do výkO'nu exeku,čního prodeje. Tato nepří
slušnost jest nezhojitelná a zakládá zmatek :podle § 477 čís. 3 c. ř. s
(viz rozh. čís. 8801 Sb. n. s.). Není poch)"bnosU o tom, že v řízenf procesním, t. j. do,kud j estspor v běhu, má O' takO'vé nepOslušnO'sti býti
rozhodováno pořadem .soudních !stoHc. Sp'orná však jest otázka, jakým
způsobem a u kteréhO' soudu lze uplatniti tuto. nepří.slrušno,st, nebylo-li
o ní ve sporu rozhodováno a nabyl-li rozsudek již právní moci, zejména
však tehdy, vede-li se již na základě pravopla'l\ného rozsudku exekuce,
jak tomu bylo v tomtO' případě. Zákon čís. 70/1896 ř. z.swm se této
'otázky nedotýká a nijak ji neupravuje, nýbrž vymezruje jen' dobu, do které
jest k nepřislušnosti soudu přihlížeti z úřadu, a to v ten způsob, že nejzazší dobovou mezí jest tu vý'kon exekučního prodeje. Před,pisu § 6
odst. 2 zákona čís. 70/1S96 ř. Z., že k nepřislušnosti jest přihHžeti
z úřadu až do výl<Jonuexekučního prodeje, jest fO!zuměti tak, že s,oud jest
povinen dbáti této nepříslušnosti vždy, jakmilie mu byla k tomu poskytnuta příležitost přípustným právnim ,prostředkem. Za tako"ý ,přípustný
právní pro,středek nelze však uznati návrh učiněný v tomto ,případě ~a"
lovan}'m. Ježto v zákoně čís. 70/1896 ř. z. nebyl ulpraven způsob, Jak
lze nepříslušnost soudu uplatniti .po právlllÍ' moci ro'zsudku, jest při řešení
této otázky hleděti k všeobeoně platným př,edpisilm civilního řádu, soud-

ního. Z předpisů c. ř. s. n",prosto však nelze vyvoditi, že soud prvni s.to~
lice, J,enž vydal pmvo,~l~tný rozslldek; jest ~éž O!~rávně'n, "by tento svůj
vlastni rozsudek ,plOhlil!sll za zmatečny na zaklade pouhého návrhu uči
něnéhú žalO'vwným až po. právlHÍ! mlOci rozsudku a opřeného, o tvrze~f ž,e
rozsudek byl vydán soudem nepříslušným podle § Godsi. 1 zák~na
čís;~7Ů/l~896 ř. z., ježt~ prý šlo o splátkový obchod. N"pr-oti tomu jest
uvazll!, z~ pravoplatnym. rozsudkem byl, spor pmstmny i pro soud
ukončen, ze soud' Jest svym rozslldkem vazán a že k právní moci rozsudku, mUls! býti hleděno, i~z moci úřední (§§ 240 posl. odst. a § 411
odst. 2 c. f; s.) .. Ke zmat~cnostt r.ozs~~dku s~í i vyšší soud hleděti jen
tehdy, kdyz '0 m, nabyl vedon~ostI pnpustnym 0pTa"ným pmstředkem.
Na; tom nebylo ~akonem o. sp-latko'vych obcholdech nic změněno. V roze
hodnutíbýv. nelv.soudního dvorw ve Vídni Ze dne 6. června 1902 čís
7535 (uveřejněném v úř. sb. víd. Čí,s. 579 a ve sb. Ol. U. N. F. čís 1934,j
nebyla uvedená otázka řešena, nýbrž bylo t",m wzhodov,;no j e~ o záP?r.néc;:spom o příslu,šnost k vy~iz.ení n:ávr~~~ žalovaným .učiněného. Na
zakJaa~ u,vedenych uv.ah. do~plva nejvyssc' soud' k tomuto, názo'ru:
~kresnl.'so~,d v U., JSil! vaz~n svym pravoplatným ro-~sudkem, nebyl v meZich sve; 'PU!s~bn?shpovoj,,,n k tomu, by Z<lhájil spomé jednání a pořa
~en; prava vecn.e rozhodo'val 'o ,pouhém návrhu ža,l,o'vaného na ,prohlá~:~c ,pravo'Pla~neho r?zsudku za zmatečný, - neboť 'Spor byl Ul něho
pz p rav'Ůplatne ~konc~n a není žádnéh~ zákonného ustanovení, o tom,
ze by, soud prvnl' stol~ce po ,pravoplatnem rozsou~ení sporu směl, slvůj
vl3!~~m rozsude~.'Prohlasctl za zmatečný pro- dodate,čněUlpl"tňovanou nez.hojlteln'0u nepnslušno'st soudu. Sporné jednámí by bylo lze zaha·J·it· .~
"I d~ ~ I b
'k'
I Jeu
n~ zaK a e za o, y, lUl' -ohrv ,na základě pouhého návrhui, a 'O žalobním
nar~:ku by bylo rO,zh,:cl~,oU!jj, :ozsu~dkem. Prolo·že v tomto přípwdě žaloba
.~odana nebyla, ,'lly?rz J~n n~vrh zalovaného, a proto,že ,s.oud' první s,to~
hce, n~dbaJ: prav'lll mocI 'Sveho rozsudku, rozhodl po provedeném řízeni
~pomem,. ,ac n~~ěl. potřebného !pndkl3!d~u ,P'0 rozhodování -0' věci poradiem pla~a, Jest Jeho usnesenI zmalecne podle §§ 477 čís. 6 a 514
?d~t..2 c. LS. Touto zmatečnostÍ' tr'pí též Ulsneseni soudU' reku.rsního,'
Len~ JI ,,:enalpra~vl.J. K uvedené zmalteoností jest nejvyššímu soudu přihlí
zel! z .uradu, tr-eb,"s nebyla stra.nami vytýkána.
čís.

14839.

Z~kon z 19. prosince 1918, čís, 91 Sb, z. a n,

ď l':Iaro.k z~ práci přes čas jest oprávněn, byla-Ii práce konána s vě
onwn zamestnavatele neb jeho. orgánu, byť ne na výslovný příkaz.
(Rozh. ze dne 2. ledna 1936, Rv II 869/35.)

~ Niž š í s o" d y zamítly žalobu, pokud se jí žalobce domáhal 'od~
meny o za~ konané práce ,přes čas, o d v 'Ů' I a.c í s o IU d z těchto cl úV?d u: Zalobce zůstával jen někdy v správkárně i po, služebních h'od~
nach, ač nebylo na něm to výsh,mě požadOVáno, nao'pak činil tak sám
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dobrovolně jen proto, aby s Ipraoí mu svěřellou byl hotO'v. Vždyť v hodinách přes čas kOllal částeoně také práce, za něž byl odměňo'v,;n jako
za práci úkolovou, a jen částečně konal při tom také práce, za něž již
v hořejší O'dměně úplata mu nebyla Ipaskytnuta. žalobce tedy pracoval
nějakénezjištěné hodiny přes čas, byl však za ně jednak odměněn úplatou za práci úkolovau" jednak kanal j-e j.en dobrovolně, jaka ocholl1
k vedoucímu prodejny, aniž měl v úmyslu adměny za ně se někdy dožadovati, a také po celou dobu sl,užebního poměru se nábra,dy za ně nedomáhal, a vždy přijal vyplacenou mu mzdu bez námitek, čímž dal na
jevo, že náhradu za ně v úmyslu požadovati nemá.

N e j v y Š š í s' o 11 cl I1100žil ,od,volacímu suodu nové Ij ednání a
bodnuti.

tím, co dostal vťp\ace,;o; Dospěje-li ad\"alací soud k závě-ru, že žalobce
nebyl clostateone odmenen za vykonanou práci přes čas hude mu při>soud Hi přiměřené adškodnění.
'
I
čis.

Prohlídka masa nařlzená úřadem a vykonaná úřednúni činiteli ve
veřejných jatkách neni poIlŽitim jatek soukromou osobou (řezníkem)
jež tuto zavazuje k placeni jatečných poplatků.
'
(Rozh. ze dne3. Iedna 1936, Rv I 181/34.)

fQ'Z-

žalující ,spol~k ře2j~ik~ .v Č; ~řednesl, že podle předpisů jatečního
řádu pr? mes;to c. ~'t\'s!· b~Í1 kazde I z venkova přivezené maso prahléd"
nuto mestsokym zverolekarem a uo, výhradně na j'atkách žaluj·íc'· kt '
"
" d!u v č'. ze dne 21. května 1931 p o.hl"
I,
ere
b y Iy vymerem
ok fesm' h
o ura

Důvody:

OdvolacÍ' saud přeblfži, že v sauzené věci nebylo ani tvrzeno, že by
byla žalované lirmě povolena příslušnl'm úřadem :práce př'es čas. Podle
ustálelného rnzhodování nejvyššího saudu j-est úmluva o' nedovolené
pr2ici přes 'čas nicatná (srav. Čí's. 10225, \0504, 12158, 1331 Sb. n. s.)
a nemá právní závaznosti ani a odměně za práci přes bs. šlo-li o nedO'V'olené práce přes čas, což dosud nebylo zjištěno (§ 503 čís. 2 c. ř. s.),
nemělo by ani významu, zda se snad žalobce vzdal za trváni pracovníhO'
poměru náhrady za práci přes čas. Zaměst.nanci však lze Ise i při ne,davolených pracích přes čas domáhati nábmdy pw bezdůV10dné obohaoení
zaměstnavatelovo a pro své poškození. K opodstatněni žalobníha nárokli s hlediska bezdů\"O'dnéh'O' .obohacení žalo,vaného ku š!<Jodě ža'lobcově
stačil v této věci přednes žalobcův, že byl nu'cen po ukončenÍ'
své práce vykonávati ještě různé práce přes čas, za néž neobdržel
vůbec nic z~pllaceno' (srov. Ns. ,12158 Sb. n. s.). Závěr odvalacího souldu,
že žal.obce pracoval přes čas dobrovolně, jen z achoty k v,edoudmu prodejny, nemá opory ve skutkavých zjištěních. Svědko.vé vypověděli, že
zaměstn~nci byli pavi'runi dělat jinnu práci, že práoe přes Čas se ·dála na
příkaz dílovedaucího. a že žalobce přes čas zů·stalti musel, poněvadž musel
zkantrolovati veškerou přes den odvedenou práci, s čímž v praoovní
době nemohl býti hotov, a že vedoucí na žalobci požad.oval, aby veškerá
\"edneod\"edená práoe byla ještě týž den zkontrolována. Není třeba,
aby se práce přes čas !<Jonala na výslovný příkaz" sltačí, když se tak
stalo, s vědomím .orgán'u, jenž byl oprá\"něn při,kaz.ovati práci a naříditi,
kdy měla býti odevzdána. Žalobce trlnrdil, že s prací mu p,řidělenoU' ne"
mohl býti hotov v nmmál,ních pracovních hodinách, že práce mus'ela býti
denně provedena, takže byl nucen pracovati přes čas, o ,čemž wdouc!
prodejny věděl, V tomto směru neobsahuje napadený rozsudek :potřebná
zjištění (§503 čís. 2 c. ř. s.). Bude proto na ,odvolacím soudě, aby z'jistil,
zda šlo .o do\"olené, či nedovalené práce přes čas, zda byly žalobci při
kázány ·oprávněným orgánem žalovamé, aneho zda byly konány asp'oň
s jeho vědomím, kolik ho.din přes čas žaJobce pracoval, načež bude mu
uvažo,vati, zda byl žalobce' přiměřeně odměněn i za práci přes ča.s již

14840.
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Ise uDma a
n~ nem na ra 'Y dluz~ych poplatku v zažalované výši. ŽaIoba b la za"
s o u d Y v s 'e c h tří s tal i c " e j v y Š "I ' " Y d
zml1nuta
těcht,o
, s 1 m s 10 II - e 'm
dfivodfi:
zjišt"ní bylo Ovšem použív<Ícma
k p.rahl/I·dk"
kt Padle
• l' skutkového
'
' I ' am, masa!,
" e:e za ,?vany pnv~zel dQo ~., plek žalujícího sp.olku, k nimž náleží zajlste take dvur; nez proto, ještě nemůže žalující spolek požadovati áhrad.u
z.'a
.totO·POUižílvání
'"..j'enom
n
k
d
' " ' ' 'po žalovaném , když bylo
" j'atek
,
POUZI,O
pfO'~e ,e~1 ~r':.dmha ~yk~nu úř<;dními činiteli a nikoli žalovaným v fO"
'>'ozu, re:nlc~e, zlvnolstl v ptečnych mf.s,tnostech. Pr.o žalovaného .a Ppro
P?mer z,aluj'~ISltrany I< němu není rozhodna, že bylo' jatečním řádem
p~~de'P'sana, ~e..maso s~í ?ý!i pTohlí~eno j~n'om na jatkách žalující stran .
ť-e1.de. tu ?, .1eJ1;h pO~Zlll zalo,vanym, nybrž O' použití jeji,ch úřednj,r~i
ImlelI k ured'Ol?;u vykOlOlu a ,pwto '~emůže tu jíti IQ- úhradu, na kterou
b~ bylo .lze P?uzIll Uistanovenl § 35 zlvnostenského řádu ,o určení jateč
nych poplauku, anI '!<Jdyby šlo sku1eĎně o jat,ky veřejné.
v
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§ 3 alim. zákona.
padyorou podle § 3 alim.zák. není poskytováni výměnku 'e' . st
le;tdPl?~nún smluvni povinn.osti převzaté smlouvou odstupní uj~~~u
re Uctnnostl alimen!ačniho zákona.
'

P

(Rozh. ze dne 3. ledna 1935, Rv I 39'5/34.)
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Žalobou podle il3 "lim. zák. domáhá 's>e nez!. žalobce na žalova,ném
Z<l1placeni výžiV1néh~, jež mu dluhuje jeho nem.anželský otec Jan K., prolit
němuž zůstaly exekuce k vydobyti těchto dávek bez výsledku. K ?pod:
statněni svého nároku uvedl, že výživllé jest nedobytné proto, poneva:d~
nem"nželský jeho >otec postou.pil veškeren SVllj majetek žalovaným (lest~
před účinnosti alimentačního úkona), vymímv ,Sl. J~n. v 'I;0s!t;pni
smlouvě vvměnek, takže jsa tím zaopatren, nehledl SI vydelečn.e prace,
z niž by účililil zados1 své vyživ>ovaci povinnosti. N j ž š i s o u d y žalobu zamitly,o d v -o 1 a c í so u do z těchto d ů vod Ů": Podle §3 .a1.
zák. jest ten, kdo nemaje zákonné ,~?vinliloQ>sti n.ebo> kdo n,,~ tu>!? pO~ln_
nost podlPomje poskyto.váni>mvyzlvy neho pnych prostreclk~ JlOe~o,
takž'e si nehledí 'Výdělečné ČilDlHOSti IUlo,žené mu v § 1, zaIVaza1nl s mm
mkou '1jYolečnou a nerozdílnou oprávněné osob~. za ~áv~y lPřís~ušeiíc!
za dobu, po kterou po>skyto>vall tuto podporu. Jest J1'~to, z.e z"lovan~ nema
zákonné povinnosti k podpoře Jama K-y, neboť Jest J~ho. osvojen;:e;n
(§ 6 zák čís. 56/28 Sb. z. a n.), avšak podle § 3 CIt. zak. Jest zavazan
jen ten, kdo podponuje osobu k výživě .povinnou. T.o ~šak žalovaný nečini neboť zmíněnou sm,louvou obdrz>el od mamelu Jana a Barbory
K"O~ých nemovi·tosti za postup ni cen:, 4.000 .~č, p,ř} 3~mž, se za,~ázaI
júm poskytov<tU výměnek. Tentol ;rýme-nek. t'l'02"1 tudl! cast ~plaky zal:ovanéhO' zal pustoupEné mu nemOvllt08lÍl a tllm, ::E Je] za!ovallly 'P'~!skytu!e,
plní jen svou smlu.vni povinrrost. Jest tomu steJne ,tak, pko, .~dy: .~~ prfklad dlužnik pl.ati svému věřiteli- úroky nebo an.urty za zapujce-ne castky:
Zákorr mluvi O> podporování "opětně "O po>skytování podpory. V·ohl-lI
zákonodárce tyto výmzy, učinil tak jis,tě v úmyslu vyloučit~ případy, k~,e
,někdo poskytuje výživu a jiné pros.třeclky, plní svou povmnost, ať z~
konl11oU! ať smluvní. Kdyby to nechtěl činiti>, byl by pros>tě zavázal kazdého, k'do >poskytuje výživu. Podporovánim, poskytov~ním P'odIP.ory sllU'ši
rozuměti poskytování prostředků k výživě dob;o.volne:.~ nem.uz podpo"
rovatel neni n.ijak zavázán; je to tedy v podst"te darovam, a o to ,se v~a
ném případě nejedná. žalovaný, který ostatně převzal smluvO! pOVlll~
nost poskytovati výmenek ještě ,před zá,konem čís .•4/3.\ S~. z. a n., m~.s~
jej plniti', neb jinak by se vylslavoval žalobán zal>ovaneho na> pllnem
výměnku.

Důvody:

Rozhodné jest prá'l'ni posouzení věci (§ 503 Č. 4 c. ř ..s.). žaloba
uplatňuje proti žalovanému> nárok. podle § 3 zákona' č}>s. 4/31 Sb~. z. ~ n.
Předpokladem pro odsouzen.!> Clzí, OSO?y k !.'l-acem, d,<t,:ek'~yZl~neho,
k Inimž jest jiný povin.en, jest mimo bezvysledne v)Omaham vyzlvneho n,a
p'CJvi>nném, který tuto povinnols>t z"n'edbává,.P?d.sta,t~á ta o~oln.o,st, že ona
cizí osoba podporuje povinného poskytovamm vyzlvy nebo jmych .p:o:
sHedků což má za následek, že výživou povinný si nehledí výdělecne
činnosti uložené mu v § 1 cit. zák. Odvolaci soud správně dovo'zuje, že
.slovo »podpomje« v odstavci prv;ním a »poc\pocovan.ý« ~ odstavci ?CUc
hém vylučuje tento závazek cizí osoby, která 'poskytuje neCO povmnemu,
pTotože jes>t k tomuto po~kylo>v<ln>Í zav<lzána ať přímo z"koneml ať

8ml'Úo'10u, což nelze kva>l:itikovalli za poskyto"áni p'0dpo~y za účinnosti
zákona. Na podpory třeba smlu".ené před účinnos>U tohoto
zákona neke působnost jeho. ro.zšířiti. Jestliže tedy žalovaný pllOi výměnek Ja>nu K-ovl, jak je>s~ ik tomu> zaváz"n postupní smlouvou, nepod~
pomje ho a .není proto z"váz~n >~ ním, za dávky výživ;néhopř!slušejíci
žalobci Iproh Janu K-ovl. Spravne taKe u,vadl odvolacl soud, ze by se
žalovaný po případě v)Oda! žalobě, kdyby svúj smluvený závazek neplnil,
že jest k jeho plnění zaváz"n, do ,klid ona smlowva trvá. Po>kud žalobce
na'míltá, že sml'ouva Pos!tulP'nf, ujednaná -mezi Janem K-oU' a ža,}ovall1ým,
jest neplatná ve smyslu; § 879 obč. zálk., protože se jí obchází zákon,
nelze se tím v tomto· sporu zabývati proto, že hy ·se mohlo jedinati jen
O n~platnoQlS't, správně neúčinnost její vůči žalobd,tedy odporovatelnost.
což netvoři předmět tohoto' sporu.
Ne j v y Š š í' s o II d odmítl· dovolání.
alimentačního

čís.

14842.

I výži"né upravené smírem jest výživným ze zákona ve sm,yslu čl. I
čis.

2 zák.

čís.

251/24 Sb. z. a n.

(Rozh. ze dne 3. l>ed,na 1936, Rv I 2429/35.)
Při dobrovolném nozvoclu svého manž>el>s>t"i od stolu a lože dohodly
s>e' strany, že žalovaný manžel bude 'plalilti manželce příspěvek na výživu
40 Kč měsíčně. Tato dohoda byla ponechá,na v <platnosti: při rozluce
manželství. p"Ovolené za souhlasu obo>u stran podle § 16 manž. zák. M",n"
želka d·omáhá s>e zvýš>en>í >smlu"eného výživného pr.o změnu poměrů.
S o II dl P r "és tol i c e vyho"ěl žalobě a u>zln.al ža:[o."alného povinným
pl"títl žalobkyni' na výživném 100 Kč na mí:stě do>savadních 40 Kč. O d~
vol a c Í s o II d pOltvrdi,1 tento rO~S1Udelk.
Ne jv y š š í s o u d odmítl dovolání.
Důvody:

Floněvadž podle § 502 odst. 3 c. ř.s. ve mění čl. I. čís. 2 zák čís.
251/34 sb. z. a n. je dovo>lání- proti <potvrzujícímu rozsudku olÓ"olaciho
soudu nepřúpustné, jde"\.i o výměru výživného ze úkona, záleží co do
přípulstnost d-o·voláJní na tom, je-u, nárok žalobk}'1l1í upl",tňoV"aný nárokem
na výži"né z·e zákona. Při dobrovolném mzv>odu vyžaduje § 105 obč.
zák, aby stracny potvrdi1"y, že >se doh-odlymimo jiné též o výživě. Ro~umí
se.>~amo sebou, že' výživo[\) je,st tu mílněna výživa manželčina, jež jí n,,",
leZl podle § ·91obč. zák., ta!kže' ťipravou výživy, která musí předcházeti
povolem; >clobrovolného rozvo.du, lze rozuměti jensmluvni mčenízáJkon
ného nároku manželčina na výživné co do obsahu a výše. Úmlu,vou ne/;~~7~~jpE, neodstraňuje se dle vůl,e stran dosavadní nárok zákonný a ne. s,e nárok no"ý, spočívaj lcí jen ma 'smlou"ě, nej de tudíž O novaci
priivaU'v·ní. nýbrž nárok, v~niklý již sňatkem a tkvící v zákonném .předpisu
obc., z"k, . - poněvadž nyní musí manželce přiměřená výživa býti
p-oskytovana 011010 sp·olečnoudomáonost, - se jen určitým ~působem
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sltamoví a Ulprav:uj e (novaoe kumula1ivní, při kteréž nový závazek pnstupuje ke starému, jenž tedy v pla,tnosti zůstává). Zákonný nárok man.
želky na výžilvné nepře,stává býti nárokem dle § 91 obč. zák. tím, že
byl uznán smlouvou za pravý a splatný. Prot'O sdílí í ten,to nárok, upravený co do výměry smlouvou, ,Sttejný osud jako alimentační nárok tkvíe!
p'Ouze v zákoně, zwníká tedy ze stejných důvodů, z nichž zaniká nárok,
který m<l!nželce byl ,přisouzen ,při rozvodu m,wnželMví rozsudkem, jako
smrtí jednoho z malnželů, rozlukou manže],ství z viny manželky. Opak
by musil býti výslOlvně umluven nebo by musil v)'plývati dle úmy'slu
",tmn ze smlouvy, Pwlo platí také pro temto smluvn, nárok výhody,
které poskytuje zákon (§ 1 odst. 2, § 2 odst. 2 záJk. č.314/20) při exekučním vym<ÍJhání výži,vného ze zákona (Sb. n. s. Č. 6211) a také on
je~t chráněn 'Pwti exekuci v mezích § 291 ós. 2 ex. ř. Zadostučilněnf,
které přísluší nevinné mamželce pří rozluce podle § 1261 obč. zák., není,
pokud jde o výúvu, podle ,s'vé podst<l!ty nic jiného než nárok na zákonné výživné podle § 91 obč. ák. (Sb. n. s. čís. 14435, 13838, 13375,
11154). Zů'Sta,la-li v souzeném případě dohoda o výživném ujednaná
při rozvodu zachoNá:na i ,při rozluce, byl tím sml'Ouvou upraven nárok
žalobkynin na zad>o,stučinění podle § 1266 obč. zák., což znamená, že
byl upraven její zákonný nárok na výživné po rozluce manželstvÍ. Ani
na pravé p'0dsitatě tohoto nároku jako nároku "'a zákonné výživné nemění se ale nic tím, že byl Ulpraven úmluvou. Platí tu 'Obdobně tytéž
dův'Ody, jako o smlwvní úpmvě výživného při rozvodu. Také tenllo nárok
za11Íká stejně, jako by zanikl nárok na zadostučinění, kdyby manželce
byl přisouz'en rozsudkem (smrU jednoho z manželů, znovuprovdánim
mrunželky). Exekuční výsady zákoll'ných nár'oku na výživné vztahují 'Se
na tento nárok. Platí tudíž o žalobnírn náwl<li též 'obmezení d<ovol<ÍJllÍ'
podle § 502 odst. 3 c. ř. s. ve znení čl. I. čís. 2 zák. čís. 251/34 Sb. z. a n.
Tento výsledek vyhovuje též úmyslu zákonodárcovu. úvahy, uváděné
dŮ1!1odovolU zprávou pro obmezení dov'Olání, jde-li o výměTU' výživného
ze zákona, totiž, že jde s'píše 'o, 'posouz,ení ,poměrů hospodářských, v jichž
středu působí, nižši soudy, a ne o otázky právní, a že jde zpravidla o menší
částky, platí v plné míře, i když jde o novoul úpravu výživného, staooveného 'smírem.
čís. 14843.
K § 213 ex. ř.
Vymáhající věřitel, jemuž byla přikázána k vybráni hyperocha neIvyššího podáni za vydraženou nemovitost povinnému připadlá, jest
oprávněn k podáni odporu při rozvrhovém roku v ·mezích práva povinného k odporu a k rekursu do rozvrhového usnesení.

(Rozh. ze dne 3. ledna 1936, R II 582/35.)
Vvmáhajídmu

věřiteli

byla p'Ovolena proti p'Ovinnému .exekuce zaba.

venhň a přikázáním k vybrání pohledávka, kterou má povilll'ný v exekuční věci

j",ko hyperochu z vydražené nemovitastÍ' pmti akresnímu

soudu ve ~~,Odp'Oru, t?hoto .vy?"~ihají~ího věřitele v2Jnesenému při rozvrhu neJvysslho poda:m do pnkazan,f tebo· hyperochy Záložně v S. p r v Ý
s o u d nevyhověl. Reku r S'n í s o' ud 'Odmítl jeho rekurs do, toh'Oto
usnesení.
N e j v y Š š í s o !ll d uložil rekursmimll 'soudu no'Vé rozhodnutí.
Důvody:

Rekursní soudodipírá stěžovateli právo rekursu proti rozvrhovému
usn:s'ení, ~oně:v~dž :m!U neJP!ÍS!lu~í na vydražené nemovitosti věcné právo,
takze nemel byli anI k rozvrh'Ovemu rolou předvolán a neměl práva vznášeti 'Při ·něm odpor. Avšak usnesením 'Okresního soudu ve S. byla 'stě
ž9.v~te!i k vydobyt~ vykona;telné :pohledávky per 486 Kč 10 h s přílS!.
pnkazana k vybranI pohledavka 1000 Kč, kterou má povinný v exekuční
věci~ pro}i ?k;e~ním~ soudu ve .S. jako ?YP,erochu z vydražené nemovitosh. Pnkazanlm tIm bylo odn<l!to' pOVll1nemU právo, aby bez s\'olení
stěžovatelova qo!'ývaI jí .do, výše přikázání, .a dáno, bylo stě~ovateli
s~udem zmocne~I" aby 'P:lkazanou pohle?ávku'do této výše vymáhal.
Tln;' po~by} dluzlllk leglŤl'mace k vYn:~haní pohledávky do této výše,
a pr~slo pravo to v ton;to ,rozsahu na stezovatele. Byl proto tento správně
p':yn!n~ ~o.udem .ob.:sl"n k rozvrhovémU! 'Toku, byl oprávněn v wzsahu
pnkazam lE';dnalI pn tomto, roku avznésti v mezích své legHimace odpor
(§ 21~ ex. r.). Pro!o nelze mu am podle § 234 ex. ř. odepří,tioprávnění
podatI rekms prah rozwhovému UlsneseTI!í,.
čís.

14844.

K § 1392 'Obč. zák.
Smluvního z?kazu .p0~tup~.~emůže se dovolávati věřitel, který postup provedl, anI vymáhajlcf ventel v exekuci proti postupiteli (věřiteli).

(R,ozh. ze dne 3. ledna 1936, Rv II 836/35.)
, žalo:v~ná !i'rma .vy~!~:hla si exekuci zabav'enim a přikázáním pohle"
davek,. jez me,1 povInny 'ng. Bohdan V. proti okresnímu úřadu (v zas;t.
čsl. ~t~tU') za p:áce a dodávky, jež však dosud neproved!. Ač tudíž
v done .z~bav:nl tylo p;ohledávky ještě nevznikly, nevyhověly niž š í
~ o ~,d/ zalobe.na nepnpustnost exekuce na tyto pohledávky, IP'odanou
zalullcl proto, ze po~ledávky ty byly jí povinným před zabavením posloupeny.a t? proto, ze postup, tako'vý. byl podle dodávkových podmínek
mezI p~vmny';l ,ll čsl. státem zakázán a tudížpeúčinný.
.
Ne j v y s S I S 'O ud uznal podle žaloby.
Důvody:

Č' tE~ekuční zápúvědi v p'říčiillě p,o,hledávek, které se týka'ií sp'Orných
d~' e,' byly okresnímu úřadu v B. v zastoupení. čsl. státu jako pod~
z,o,lka domčeny v době, kdy práce a dodávky povinnéh'O íng. Bohdana

-
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V. nebyly vůbec ještě provedeny. Protože pa'k žalovaná strana vedla
ony exekuce výslo,vně zabavením půhledávek pnslušejících !povinnému
'ng. Bohdanu V. proti ohesnímu úřadu v Brně, nemohlal nabýti exe"
kučního práva zástav'níhů na půhledávkách týkajících se sporných čá
stek, ježto v době exekučního zabavení nebylo ještě pohledávek těch.
Nižší soudy zamí_lIy přes to excfndační žalohu žalující ,strany, zjistiv~e
sice, že povinný ing. Bohdan V. pohledá'fky ty žalující straně postnupII,
ale p'Ovažujíce postulPY ty :následkem zákazu cesse ujednaného mezi
ing. BJhd<lJnem V. a 'okresním úřadem v <B. za n~platné, ježto okresní
úřadl v B. j«kožt'0' pos'toup'ený dlužník postupy ty :neumal a jim s-e výsl'ovně vzepřel. Tento prá"ní náwr je mylný, neboť, i když ,se úkaz
postupu pohledávky, ujednaný mezi postupiteIem« postoupeným dlužníkem, považuje za přípustný, může se zákazu postupu dovolávat~ j.e:
nom postoupený dlužník, }ehož práv« k pohledávce byla dotčena, mkoh
'J"Š«k věříltel, který Ipo'stup sám provedli a jehůž práva tedy nikterak
do,tčena nebyla a nemůže se ho dovolávati ani vymáhající věří,tel v ex€"
kuoi pwti Pos,tlllpiteli, neboť zabavením a přikázáním k vybrání nenabývá víoe práv, než měl jeho dlužník, 'I<terý pohledávku půst()Upi! (rozhodnutí< 13824 Sb. n.s.). Rozhodnutí čís. 6720 Sb. n. s., na něž nižší.
so,udy 'poukazují, j«kož iwzhodlnutí býv. n. s. ve Vídni sbírky G1~s'er.~
Unger n. ř. čís. 6043 a dále rozhodnutí čís. 5,396 a 11334 Sb. n. s. tyka]l
se vesměs případll, kde byl žalován pos1oupený dlU'~ní.k a ten uplatňo'lal
ve sporu zákaz půstlllPu. pohledávky. V souzeném pří;paděmohl by tedy
odporovati postupu a také exe'kuci na pohledávky jenům okresní úřaJd
v B. jako půddtlužník,l<d yby jeho, práva vyp lývajíd z p'OTušen,í zákazu
pOlstUip'u byla dotč,ena. I když nižší soudy zjis1tily, že ůkresní úřad v B.
neprohlásil svého souhlasu s postupy pohledá"ek ing. Bohdana V. ~a
lujicí straně, naopak, že se pokaždé proti po,stupum jemu oznamovanym
ohradil, přece nevyvodH z porušení zákazu postuPU! pro sebe žádné. dů
sledky, a složiv spůrné částky podle § }07 ex. ř. na soud, dal lila ]evo,
že si k částkám těm náro'l<u nečilnf aJ že' je mu jedno, ,komu bud,ou vyplaceny. Když tedy ~alující 'straně byIYP'ohl'edávky, jichž se .týkají spmné
u so.udu ulo·žené č<istky povinným ing. Bohdanem V. p,]aJtne posmoupeny,
I<d.ežto žalůvané straně' k pohledávkám těm uplatňované exekuční Ipr"vo
zástavní vůbec nepřfsluší', jest žaloba plně odůvodněna.
čls.14845.
Předpis § 46 min. nař. čis. 81/10 ř. z.
Pojem »křižO'Vatky« nelze rozšiřovati 'i na prostor za
v technickém slova smyslu.

křižovatkou

(Ro'zh. ze dl1e 4. h,<1na 1936, Rv I 405/34.)
Smv. sb.

11.

s.

čIs.

6405.

žal<lbce byl půmněnpři přechodu jíz<1ní dráhy wutem řízeným .žalovaným Vojtěchem L-em a 'flalS!tnkky patřícím spo.lužalo,vané Franbke

F-ové. Niž š í s o ud y neu;naly žalobou up,latňo'valný nárok podle § 1
zálk. důvodem po pra\Cu, '0 d vol' ac í so, u d z těchto d ů _
vod ů: žalovaným podařilo 'se vyviniti se pOldie § 2 aútom. zák., jelikož
dokázali, že škodnou událos'l zavinil si žalobce sám. Žalůvaný L. zatáčelobl'oukem z Příkopů (od' Brašné brány) ÓD Ha"ířské \lHce, jel< rych100stí 8-9 km, 'tedy rych-Iostí v tomto mÍISJtě připustnou, dálva,l hOllkačl<ou
několikráte výstražné zmlltnení dobře sl'yši1telné a mě]. do, prava IPostavenou ručku po pravé straně <!Juta připev:něnouaJ vjel 'do. levé strany
Havířské ulice. Také au'to ihned za's,iavi], jakmile vraz HlO do žalobce
nebDf žalob oe pouze povaH!. Z těcMo pkoll:ností je zřejmo, že žalovaný
L. ja!ko řidič aJulta dbacl všech opalmostí- uložených mu při :jl'l'OIVO'ZU silů'
stroje § 1299 obč. zá!k., nepřestal býti páJnem svéhlO vozidl:a a nellze tnu
přičítati opominul\í, které by byl'O v příčinné sou"i~lo8'tiI s úrazem žallobce.
ŽallObce jako stranas}yšelll sice udává, že, než z chodníku\Cs,tolulpi1 do
jízdní, dráhy, ohHžel s'e dia' prava i do le"a, avšak nerozhl,'žel se dostatečně a d'osti pozomě na levou g,tranu. Vždyť při řádné op<lJtrnJOlsti musi].
viděti auto žalowalné., když zahýball'o z Příkopů do Havířské ulice a mUls"
také slyšeti jehů výstra~né znamenL Avšak i potom, ,kcdyž žalůboe VlS,tO.up~l ~do jí:dn~ drá~ya u:]i,~i !?řechá~'el! měl býti. zv~á~tě o~tražitý, jmenoVIl(e 'kdyz preeha'ze! v ,mIste, ,klere, J«k sam t'vrdI', Jest silně frek"en,tov"né. M,s,toto,to žalO'bce přecháze], obvykle rych}ejším kmkem a «uto
ža!lovacné ani neviděl, acč mUlsil j,e viděti nebo a"poň s,lyšeti ,jehO' výstražné
ZJn~men'Í. Kdyby~yl)<l~ IPlřecl vS!I~lulr'en~m ~o j~z:d~í dráJhy, t"k i v jÍzd~f
draze zaohova'! ,nalezl!e ,opatmost!" pke ma byl! použi,to při ůbyčejných
schopno~tech (§ 1297 obč. zák.), mohl včas auto shlédnoUlti a bud' nepřec~áz,;,ti 'n',;bo se mstavi-H a !a,~ s~á~ce se škůdllým autem se .vyhnouti.
ťo'fUsen.,',,! t,;to opa;1'llosh:avtnIl Sl skodnou událost jedině sám, neboť
z«llOvan~.~oje~,. klerem,? 'se zal,obce náh!le zprava přeICl chVadi'čem objevH,
nemohl I1'Z srazku s'e za,lobcem 'Odvráhti.
N e i v y š Š ! 's o u d nevyhověl dovolání.
autům.

Důvody:

•. Právní n~zo:.:dovolatelův, že n~ ),(jžovatce by byla v den úrazu
prtlpllstna ne]vyssl rychlost 6 km, ]J'st ovšem v podstatě správný.
~,e~ dovobtel ve svýoh vývodech/vychází z předpokladu odJporu]I'Clho nenapadenému zjištění ni'žšfch soudů, ze k úrazu. došlů tep:~e ?otom, l<dyž . žalo,var;ý L. .'sesvt:" autem ji,ž byl minul roh
Pnk?pu. a !1av!'rske uL a kdyz hyl JI'Z asi< 4 až 5 kroků v ulici
Havlrske, mkohv tedy na kři'žovatce. Pojem křižovatky Inelize sice,
]~~ '. bylo vysloveno v rozhodnuti čfs. 6405 Sb. n. s., vykládati
P:~'~IIS.UZC~ a.vztahoyaH jej přesně (oUkco na pwstor, kde se ulice přímo
~nZU]I, nybrz I'ze Jej pod],e okolnO'stí případu vztaho'vati také již lna ,ně
]~k~lU, technickými ~1Q~nlO'sltmi silostro)e přiikáz"nrou vzdlálennst před
tlmto pr:os!,or~m. NenI ",je rozlUmn,eho duvodlUl, aby pojemkcřižovatky V'ť
smy~lu pravmckém byl rozšiřován i na proslor za 'křižovatkou v techmc~em smyslu slo'va, a nebylo t'edy závady, aby řidič silostrol'e nezvýšil
ryc Ilos,t pro křižovaltl<u předepsanou, jakmile minul vlastn,í křižovatku
CJvllnf rozhodnu~í XVIIU.
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tú jest únen prostar, v němž pr'Ú jehO' nebezpečnost je předepsána zmen~
šená rychlast, - nejsou"H tu úvšem jiné okalnasti, přikazující zvláštni
úpatrnast.
čís.

14846.

K § 143 obč. zák.
Otcovská bába jest povinna k výživě jen tehdy, nemůže-li ji plniti
otcovský děd.
Jde o nezákonnost, byla-li uložena vyživovací povinnost otcovskému
dědu a bábě dítěte zároveň.
(Rozh. ze dne 4. ];e,cln,a 193,6, R 1 584/35.)
Niž š í s o u cl y vzarvše za prok<Í'zána, že radi,če qprávměných manželských děti jsúu nem~jetni, u:ložHy púd'l'e § 143 abč. zák. vyživavací
povin:nos:l j'ejkh dMu a bábě z otcov'ské s'tmny.
Nejvyšší :soud ,Ullo'žilprvémusoudu navéjedn<Í'ní a rozhadnutí
a u:vedl v
duvúdech:
čl. V.č. 1 zákúna čís. 251/34 Sb. z. a n. jes't nezákonné t<lkavé
neho uSlneesno,í., :kiteré 'se lPří:čí 'jaJsném!U a nepochybnémiU! znění
neblOsmys'lu zákona, jehož bylo anebO' mělo býti na připa:d ,pouti'uo.
Ustanovení § '143 dirn'há větaabč. zák. 'nepraví výslo.vně, že povinnos,t
k výživě dětí Ipřechárzí. napřed na děda s otcavy 'strany a teprve, je-li
tento n'emai'etný, 'na bábu s otcovy sltra:ny, nýbrž praví pouze, že péče
o výživu dMi pří,paldá radičum o·tcoV'ským. Uloži1"li tedy rekumní soud
poviinno~lt k výž~vě dlět'ÍI .obě'mal rodiičů1m otoový-m, nepříčí se to sice
jalsnému a n,epachybnému 2lnéní § 143 dmhá věta obČ. z~k." avš",k příčí
s'e to nepochybnému' ,s:ffi)'sliu zákona, alno z prvé ,věty § 14.3 obč. zák
jest poclle § 6 úbč. zák. soudí-H, že podle sm)'sluzakana lpřechází VyŽIvovací ,povinnost pos,tupné s .děda na b<Í'bl\, je-l,i i dM nemal'etný, právě
tak, jaka přechází pOIslupně vyž'ivovacf pavinnost 's!nemlJJjetného otce
dětí na jejich matkul.Dmhávě!al § 143 obč. zákvyslmnuje jeni všeobecnau zásadu, že v příp<l1dé :Olemajetnosti rodičů, ,přechází vyžiwovacíp,ovi'wHost na rodiče 'otcovy" prá:věl lak, jal<o i § 139 obč. zák. vysl-ovuje
tutéž vše'Obemau zásadu O' plněn! výživného rodiči, (sro'V'nel .razhorumutí
Čí,s. 2110 Sb. n. s.). Jest pra'ta nez:íJkonnostusnes·ení rekursní:ha ,soudu
v příčině abau dlO-va'lacích relku~"ntu právem vytýk:íJna.

P.odle

OIpa1tř.ení

čís.
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může »vyúčtování«

14847.

býti

předmětem odpňrčího

(Rozh. z'e dine 4. l'edw" 1936, R:v 11 1064/33.)

nároku.

Zal,obkyně sjedn<l!la :dle svého přednesu. s firmúu B. a Sch. smlouvu,
dle níž převza:]a talo od žal'abk)'ně zalstoupení, ža!lobkyně u ní zřídna
s'klad, zboží mělo býti oddělena a každý prodej měl býti žalobkyni Mášen a ;předepsán k fakturování. Za to filrma měla 'p:wV'i1si 2Y2 % a za:váz"la se převútí, 50% ruče:ní za ztráty z pahledávek z úněch: obchodů.
Firma B. a Seh. však vybra'l!a zbaží, zei-zila j-e, odběr nehlásiI-a a peníze
za slrže'né zboží si ,p'Únechala. Z lohota, spaj ení v2111ikla žalobk)'n" púhledávka ke :dirui 27. snpn1a 1931 v částce. 49.291 Kč 40 h. Zalobkyně
j'i do konkiursu jmen'ované fi.rmy přibťlás,i:la, žalovaný s:prá,vce však ,pahlledávkulu neuzn~l a ža,labkyně byla odkázána dle § 112 kOill'k. ř. na
pořad práva. Nedoplatek per 49.291 Kč 40 h není jen ,n,edoplafkem na
ztrátách obohodnkh pOthledávek; 'nebylf zaplacen z ,největší části nedopl'alek za zba~j, chybki při reV'i~i dne 31. ,pma'S'íln-ce 1929. Protí, žalobě
namítl žalovan'ý, že zažalovaná pohl'edávka ,není pO' právu, částky, které
žalobkyně dašly, tato vyúčtovala nesprávně. Zalobkyni byly k částečné
úhradě je}í pohle~ávky p.oSlou:p;~:y ú,čty celk::m za 17.441 Kč 95h. Tyto
pastupy JSou p,ankatelne a neUCI[tne v pomeru ke kankul'sn'Í' podstatě,
jak ta žalavaný také uplatňuje v jiném spom. ZažallOvané saIda, se zakládá tedy ,na jednání n<l1ří'kat,el,ném. Při z,]<ušebním ro'ku, mohl žal'ovaný
uznatisprá~n,?st ,při~lášen:é Ipahledávky, ani~ by učinil jakoukoliv výhradu. Uznallllm slprav'nols!t- 'Úna,ho' sald'a by zalovaný uTna] i správnta:s.!
uvedených pastupu a hyl by 'Se vzdal adpůrčiho nároku proti nim, -COž
nemohl. Zalavaný dále namítal, že žalobkyně účtuje 'llIaúr,aCÍch ve zmínéném s·a,ldu 7804 Kč 40 h, ačkiúHvse zavázala, že nebude účtovati
úraku z pradJ:ení. MimlO tú u~edna,la také s firmou B. a SCh., ž,e jí odepí'§e
600? K,č, a':,šak ve zm~ně:?ém saMu taik. neučinila. Pr v Ý s o ud vyhavel zalabe a; vyslavll, ze ta~ol :pohledavka j'est pratl kOlntkiu,rsní p:od"
s[at~ po pr<Í'vu'. Od v o' 1: a c í' 's o 'U d nevyhověl od"ú.J:ání'. D II V'Ů' do y:
P~y soud_ ro-zhO:d,l. o t?m~o sporu, sipI;á'lně tak, jakoby ,se· jednalo o pa~
I?er mez~,zalobky:l11 ~ ltrmou upadkym, neboť zahájení konloursu na jmění
upadkyn'e nezpůsobIla v tam poměru žádné změny. Zalolbkyně vYlP očí tala :~ dúbm úiparu~yni pas-toupené pohledávky ve výši 17.441 Kč 95 h,
kte~ezto postupy zalova"ý neu2111al ,a jimž zahájelllými 'spory odpúruje.
~vsa:k t~lo sk:ute~nlQ:st '0IP~: ,ne:m~'I1:ínic ;na poměru mezi. ža'lahkyní a
~P<l1~~l"n-l, z neho'z resultUjnCl zazalo,valna pahledávka v2mikla. Nebo.ť
jes:Hlze bude ~z~áno '! oc\pu-rčkh spo'fE;ch, ž; ony postupy se s~alJ( n:ep[,~vem,'ll'e"melll:l.:s'e, ttm z~kJad .~'~hlle:davky zalabkyně, nýhrž žaloh~ně
o o,n y p'Oi~,toup'ene P?hledaV'ky :prllJíck ?dvoll~tel namftá, že nebyly PTQ:ved~ny dukazy o, na::'~atelnos'tt pohledavek upadk)'ní ža'labkyně pÚ'stou~'.
p:enych v celk.ove VySl 17.441 Kč 95 h. Avšwk je lhos:lejné, zda:J:i, ,postup \
!,:,chta ipOlh!'ed'a:vek jest odtpomvat~lný čm nic, nebaf v .,tomto 'sporu O' na:11~aJ:elnostt aln~oho p'Ol~tup'U se nero,zho:cluje, poněvadž' tu jde j-e:n o zj i~tem, zd:>l~ zaza,lovana pahledávka žalobkyně proti ,kOlnlkursní podstatě
upadkY,ne Jest po právučHi nic. Zalovan,ý n,emus;e] uznali za'žalovanou
pO~lledavku\ ,nebM 'O uznání nebyl'žal!o:Vá'll', nýbrž toliko Q zjiš:tě:nÍ' že
zazalova'ná pohledávka jest po právu.
'

N e j vy Š š í s o-:fl' d lnevyhúvěl cla'V'olánL

,.
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Důvody:

Dovo,j,ací soud neshledaJ zákonného dú,vodu, aby roz'sudek odvolacího soudu byl změněn nebo zrušen (§ 510 od's,tavec 3 c. ř. s. v doslovu
čl. 1. č. 3 zákona č. 251/34 Sb. z. a n.). K vývodům dovolatelovým ,se ,při~
pomíná, že vyúčtování není, jednáním úpadkyně a není právním jednáním,
nýbrž jest 10 počeln,í úkon, se'staveni výpočtu věřitelky Ú1padkyné, a jako
takové nemůže býti předmětem odpůrčího náf'Oku. Jím mohou býti jen
jednotlivá právní jednánI úpadlkyni'\, naJ nichž se zaikl<Í!d:ají jednotlivé
položky vyiíčto",ání, ať na straně »dal,« anebo ;má dáti«. Od:potuje-Ii
žalov<ťný jen jedinému Iprá,V'nímu 'jednání úpadikyně, lo,tiž posloupení po:
hledávek 17.441 Kč 95 'Í1!, zŮlslávají nedotčena ostatní ipráJvní je:dnáJm,
na nich'ž ,se zakládají zbývající položky vyúčtO'váHlí, když j:ejich 'pravo~t
aSlpifávnlo'st byla ve sporu, zjištěna. Správce konkursní ,podstaJty nemel
proto důvodu, aby popřel v konkursu zbývající položky vyúčtování ,pouz~
pro odporo'vatelnost pO'sIUIPU, a nebyl by tím pozbyl, práva odporov"tt
po,stupu ,pohledávek, :pon:ěvadž postlJlP se n:etýka'lčástky dlo: konkursu
přihlášené, :nýhrž částky (17.441 Kč 95 h) nepřihlášené, která nebyla
př'edmětem jednáni při ~kušební:m roku. I kdyby hyl uznalI: přilhláš<~n'Ou
čá1stku, byl by mohlotdpo'r,ovali zvláMnlí žal'oboU' poslwpul pohledavek
a neměl zájmu na tom, aby 'věřitelka přiM,"slla do konlkursu o' 17.441 Kč
95 h víoe, nehoť z~í,tězf-1i 'správce se ž,al,obou o"dpůrčÍ., jest věcí věřite'lky,
zda neúčinlné kryli své další pohledávky 17.441 Kč 95 h chce nebo
nechce ke kO'nkurstt přihlásiti.
čís.

14848.

Není nezákonností, byl-li zapsán do obchodního rejstříku jako člen
správní rady cizozemec pod podminkou, že bude prokázána vzájemnost.
(Rozh. ze dn,e 8. ,l:edna 19:3(\, R I 1339/35.)
Rej ,s tří!k o v Ý s o 'Ul d za\p,ga! du obohodn,ího rej:stlříku <.Ikciovou

s'polečnost "P.«, zápis Nena ,správní rrudy Emila T -a učirui! VŠaJk závi1slým na tom, že bude podán ohledně něho doklaJdI o státní přísl,;š
nosti a vzájemnosti. R e:k ll: rs 'll i 's o: u cl nevyhově:J rel\mrsu. D u -

vod y: PodmínkO'u záJpi,gu do .obchodního rej,stříku, jde-li ,o cizozemce,
je průkaz vzájemnosti dle § .33 obč. zák: a po,tV'rzen,í mini,ste~s,lva '~:p:ra
vedlno'sti dle s!dělení čís. 115 Věstník mm. slp'rav. z r. 1926, ze vzajemno,s:ti je šetřeno,.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekmsu:.
Důvody:

Rekurenlka na:padá souhlasná usnesení nižších soudů pro nezákon:
nos! (§ 46 (2) zák. č. 100/41 Sb. z. a n.), činí takneprávem, P?ně~a~z
výklad relmrsníh'O soudu v příNně před,pisů § 33 ,Qbč. z. o 'l1Jutnem pru-

kazu vzájemnosti nepříčí se jasnému a nepochybnému znění n'ebo smyslu
zákona, jehož bylo neb mdo býti: použito na pří,pad (čl. V zák. č. 251/34
sb. z. a n.) a je ve shodě se 'sděIenfm ministers,tva spravecHn'Osti, uveřejněným pod č. 28 jeho vě'stnfku 1935 str. 42.
čís.

14849.

K vlád. nař. čís. 142/34 Sb. z. a n.
Obsah ochrany poskytnuté zemědělcům podle vlád. tUlI. čís. 142/34
jest širší než podle zák. čís. 33/34 v doslovu vlád. nař. čís. 259/34
po,tut!, re kategorie pohledávek, pro které se dává podle § 2 vlád. nař.
čis.142/34 exekuci volný průchod, je méně rozsáhlá, než ustanovuje
§ 3 zák. čis. 33/34.
(Rozh. ze dme 9. ledna 1936, R I 1233/35.)

P r v Ý soud povoHI dne 18. června 1935 Zemčdělské poji'šťmmě
podl'e platebního jejího výměru ze dne 10. října 1934 exekuci. nuc'eným
zří0enÍm práva zástavního na nemovi,vosrech povin1t1Jých. Rek u r sní
s o ud návrh zamí:!!. D ů vo,d y: Dle § 1 vlád. n<ťř. čís. 142/34 (258;'
34) nemohou býti proti zemědělcům, kteří provozuji zemědělský pod:ni1k
výhradně aneb .převážně v okresích, zvláště postižených neúrodou obilni'l1 a pícnin, pohledávky vymáhán:y do 31. pmsince 1935. P,ovin'll'ú j1sou
v návrhu exekučním 'ozna'č,eni, jwkols'tatkáři a to v okreSE, il:l!a něJž se dle
§ 1 odst. 2 výše citovaného: nařÍlzen.í u'vedený záJkaz vztahuje. Z exekuč
ního. návrhu sice není zřejmo, jsou-Iii .po,viill1ní ;skutečně zemědělci ve
smyslu uvedených vládních naří'zení, ,wšak o,mačení jich jako statkářú
dává podklad možnDsti, že o takoNé zemědělce jde a proto bylO' dle
předpisu § 54oc\.st. 3 'ex. ř. povinností' strany vymáhající, aby ve s'Iém
ná:vlrhu uvedla a osvědčila, ž,e tomu: tak není a že nic !l1:ehrán-i povolení
n'avrh'Ova,n,é exeklJlce. V daném !případě je,dlná se o běžnou !p'eněžitolU po~ledáV'ku nepožívající přednos1tního práva ve smY'sllu § 2 vlád. nař,
CIS:.. 14~/34, ,~58!34; a SIce pa,trně o' pohledávku vznikloU' nezaJplacením
e,?jIMn~ohi~'fl'sp:vku, na kter?u by se nevztahoval ani § 3 lit. d) zákona
CI<8:33/34, !ehoz uslanovení l'ednajíci 'o pojistných prémiích vztahuje se
t~lrko na d~.vky. vybírané a pIacené podle pojišťo>vacf. sm),ouvy, nikol,iv
vsak na pOjlstne ukládané a plaoené podle předpisů veřejnoprávních a
pod1e zákonů sociálnÍ'Ch.
N e j v y Š š í s o II d 'll'evyhověl dlovo>ladmu rekiUrsu.
Důvody:

Otázku 'stěžovatelkou naJdhownlOu, zda proti zemědi"olci lze (jsou'li
tu podmínky vládního :nařízení ze dne 13. července 1934 čÍs. 142 Sb. z.
a.n. ve znění vládních naří:zení Čí,s. 207/34 a 258/34 Sb. z. a n.) povolrh exek.~,cl vnuceným zřízením práva zástavního, orobral a řeŠ'H Vl'
Smyslu zaporném nejvyšší soud v rozlcod,utí čis. 14268 Sb, n. s., k ně-
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muž se odkawje. Zda vymáhaná pohledávlka požívá přednostního prava
již podl'e zákona, jest bezvýznamné. Obsalhochrany poskytnll!té země
dělcům poclle vládního nařízení č. 142/34 Sb. z. a nař. jest šidí než podle zákona ze dne 24. února 1934 čÍls. 33 Sb. z. a nař. v doslovu vlád.
nař. čí,s. 259/34 Sb. z. a n. hlavně i potud, že kaotegorie pohledávek, pro
které se dává podle § 2 vlád. nař. exekuci vOilný průohod, je méně fO'Zsáhlá, než ustanovuje § 3 zákona, nebo,ť zahmuje jen p'ohlediá"ky uvedené v z"koně v § 3 odst. 1 písm. a-c) (viz dúvodovou ~pri<vu k vládnímu n,Mizení ,č. 142/34). Nelze proto véstil proti zemědělcům, požívajícím ochmny podle vli<dního nařízení' 142/34 Sb. z. a n. exekuci ani pro
pojistné prémie (§ 3 odst. 1 písm. d) zák. č. ,33/34), tím méně pro nedoplatky pojisltného pod'le § 175 zák
sociálním pojištění čís,. 221/24
ve znění zi<k. Č. 184/28 a vyhlášky č. 185/28 Sb. z. a n.,
něž podle
~,xe~učníhonávrhll a připojeného exekučního titulu v sOlmeném přílpadě
jele a které nelze zařaditi podl ,pojistné prémie (viz rozbocll1iUltí ČÍls. 13935
Sb. n. 5.).

°

°

čis.14850.

Smluvily-Ii strany ve vyk'Onatelném notářském spise splatnost celého
dluhu i pro případ pr'Odlení dlužníků s placením úroků, jichž platební
~ůty byly určitě smluveny, stačí pr'O povolení exekuce, tvrdl-Ii vymáhaJicí věřitel v exekučním návrhu, že P'Ovinní dluží úroky; povinným náleží
provésti sporem podle § 36 ex. ř. důkaz o tom, že plnili své závazky,
chtějí-Ii si vymoci zastaveni exekuce.
(Rozh. ze dn,e 9. h,dna 1936, R i 1295/35.)
P r v Ý s o ll! d povOili>! vym:í!haiící stralně na záckhdě l1otMskbho aktu
proti povinným exekuci. Re k ,ll! r s 11 í s I(} u d návrh zamíH, poněvadž
v žálÓ'os,ti netvrdÍ!! vymáha'jící věmel, že s'e k<liPi,tál stal 'SlPllatným,aní že
pOlvin1ná 'stiHl/Ua nepla!tí, jak ,S'e zavázala.
N e j v y Š š í 'S o. 'll d obnovill! UlSlnes.eni prvého soudu.
Dů

vody:

Podle notářského spísu z 16. dubllW 1934, kt'crý Ivon exekuču,í titul
. (§ 1 é . 17 ex. ř.), podrobila se povinná strana u'sta'l1ovení § 3 not. řádu,
t'oliž ž'e v případě splwtnolsti pohledávky neb jej[ 'části an'eb jejího pří
slušenství, jako'ž i lmnvencionc'lní pokuty jest věřitelka oprávněna i bez
předchozí žaloby véstí exekuci na jmění povi'nné strany. Podle odstavce ch) notářského spisu stává 'se celý k<lipitid i s přísÍILlšenstvím
ihned splatným, kdyby dlužnící ,nedostáli ,povinnos,tem v dluhopisu na
sebe vzatým a zejména kdyby byli v prodlení se~plácením úrokových
splátek neb úmků z prodlenlí, spri<vního pří'spěvku a ,splátek na kapitá,l;
byli pak d'lužníci povinni úrokovati zápůjčku 6-10% ve čtvrtletních
lhůtách ku předJu splatných počínajíc dnem smlouvy, t. j. 16. ,ďubna
1934. Návrh na exe,kuci byl pndán 3. srpna 1935, podle tvrzení, v něm

ohsaženého zaplatili ·dlužníci jen 1.775 Kč, dluží 198.225 Kč na :kaJp;tále s úroky a útratami, v návrhu s'e p,wk ž<Í;,ktjí úroky od 1. ledna 1935.
Tím jest tvrzeno, že dlužníci nedostáli svým povinn,ostem v dluhopi:su
na sebe vzatým, že byli v prodleni nezaplativše úroky ve lhůtě časově
určitě označené. Dluzníci ve svém rekll!rsu povšechně popřel,j, sphtnost
kapitálu s příslušenstvím, avšak IllIV'edli jinak jen, že vym<'lhajíd strana
ruetvrdila v návrhu, že m,sta,],a sp"wtnost ka:pitálll s pn~l!ll'šenstvím a že
nepředJoží1a osvědčení o tom, že O'ni nekonají smluvené platy. Ale z toho,
že vymáhající stra:n:a žádá v návrhu úr.oky. od 1. leÓln:a 1935, plyne, že
dlužnIci neza,p1atrl'l' Q1d tohoto. dne v urcenych lhůtáoh s,tanovené úroky,
čimž u'ž na'stalla splatniQIs,tcelého kapitálu. Jestliže ,stralny sm:I'll!Vily "e
vykonatelném 'n,otářském spisu spl,atnosl celého dluhll,octnlOu-1i ,se dlu~
níci v prodJen,í SI placením ú~oků, jichž pIlatební lhůty byly tam určitě
smluveny, stačí tV'rze.ní .neplaoeni, 10ltiž ipwdl'ení, a nemu:si[a vymáhajíd
věřitelka dokazovali ne:phcení dle § 9 ex. ř., n:ýbrž bylo hy věcí dllužníkú pwvésti 'slPorem :podle § ~6 ex. ř. dtlkaz o lom\že pl:nilisvé závazky, aby SI vymohh zastavem exekuce.. Byl tu tedy v exekučním titulu
a v exel<ulonim náV'rhu dostatečný podklad pro povolení žádané exekuce.
čís.
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Návrh na zjištění schodku při nejvyššim podání podle § 155 ex ř.
jest předčasný, dokud nebylo dosaženo nejvyššího podáni v opětné
dražbě.

Určeni Ilákladů na opětn'OU dražbu není závislé na výsledku opětné
dražby•
. Š.~(>da vmiklá lim! ~~ 'Opětná dražba vůbec zůstala bez výsledku,
naleZl k poslední skupme sk'Od v § 155 odst. 1 ex. ř. uvedených Jež nutn'O
vymáhati žalob'Ou.
'
'

(Ro,zh. ze dne 9. ledna Hl36, R I 1394/35.)
:' n ý s ou 'dl určil k návrhu' hypotekární věřitelky podle § 155 II
e~. r. schode~ přI nejvyšším 'Podán~, jakož i n,"klalÓly opětné dražby, jež

S?

u d návrh zamítl. D ů vod y:
zu.stala bezvysI.ed~ou;.R e k l1J r S'?! .
~avTh h~,po:tekar.ll1 venrtelky 'na zJlstenl 'Scbodku n,a nejvyšším ipodi<ní a
ut~at
ďr~z?y podle § 155 odst. 2 ex. ř. jest předčalsný, poně"alďž
nejvysslho podam z opětné ~ra~by ještě nebylo docíJ.eno a proto výše
scbodku a ;~rodilC'll1m vydražlte'le 2Jpů'sobené škody, s,tejně jako sllouteč
no'St, zda vubec schodek nebOl škoda nlastala, nemohly býti zjištěny

?Retne

(Neumann § 155 ex. ř.).
N (j v y Š š í s 'O II d obnovilI' UlsnesenÍ prvého soudu, pokud MlO
(> mčení nálkladů opětné d~ilžby, j~mak dovolacímu rekursu nevyhověl.
Důvody:

Ručení obmeškaného vydraži,tele podle § 155 ex. ř. týká se }eiÓnwk
sShodkou při n<;jvyššímpodámí:, který vznikl při olpětné dražbě., jednak
nakladu naopetnou drazbu a konečně všech škod jinak jeho obmešká-
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způsobených. Schodkem při nejvysslm podáni jest v první řadě
částka, o kterou nejvyšší pod'ácní při první dražbě dosMené přesahuje
ruejvyšší podámí dO'saž0né pří, opě,tn,é dražbě, :k tomu přistoupí ~pmvid1a

ním

úroky, jichž by bylo bývalo do,swhnoU'ti z nejvyššího podání v první
dražbě až do udělení, druhého příkl~pu, po případě t",ké plody a dů
chody obmešk<,lým vydražitelem vybrané, aJIe nevrácené (§§ 157, 215
Č. 4 ex. ř.). Ale S'kutečnost, zdali, vůbec nastalI schodek při nejvyšším
podání a v jaké výši, lze zji,sti,(j teprve tehdy, kclyž nej.vyššího 'l'0~d~n~
při ,opětné dražbě bylO' dusa~eno. Až do, té doby jest nawrh na z]lstem
scnodku ph nejvyšším podání předčasný. Na tom nemění nic O'kol;],O'SI:
že při ,opětovné dra'žbě nebylo učiněno podání a soud proto dmzehm
řÍlzení podIe § 151 ex. ř. zrušH, ,poněvadž tím není vyloučena
možnost, že hude při další dlfažbě dosaženo částky přesahující nejvyšší
podání uóněné ohmeškalým vydrahtelem. Wn,í-11i však dovolací rekurent, že mu s'nlad vznikl!a konlvretní škoda Um, že op-ět!ná dražba vůbec
zů,sta1a bezvýslleclnou, náleží taková Š'l<oda k poslllednískupině škod
v § 155 'Odst. 1 ex. ř. uW<ldených, jež nlu,tno uplatřlovati příslušnou žalobOTll. Ale rek:ursní soud mzšíhl zásady shora 'VJ'lí6ené n,eprávem také na
zjiště'ni nákladů n,a opětnou dražbu, za něž obmeska1ý vydražilte! rovněž
wčí' vadiem, s!ož'enými spllátbmi nejvyššíhO' podání i svým ostatním
jměním. Určení těchto nákladů není, nijak závislé na vý,sledku Oipětné
dražby a na clodlení jiného Inejvyššího, podácní, pročež rel<msní soud nespráv,ně v tom ohl'eclu zamítlL ,n,ácvrh dovo'laciho rekmenrta. BY'lo tudiž
obnoviti v této části u:sifli,esení soudul prv;nI S'~olice.
čís.
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K § 65 poj. ř.
Záviselo-Ii odevzdáni pojištěné nemovitostí na předchozlm sňatku,
byl'O zcizovaci jednáni skončen'O teprve tímto 'Okamžikem.
Výpověď P'Ojištěni daná naby"atelem nem'Ovit'Osti před Hm jest podle druhéh'O 'Odstavce § 65 P'Oj. zák. neúčinná a nemůže býti konvaHdována.
(Rozh. z'e d,,,e 9. le'clna 1936, Rv 1 87/34.)
Prohlášením ze dne 5. únor" 1930 zavázal se žalovaný" že, jaJkmíle
se ujme hospodářství po 'swé matce, t. j. dnem 'sňatku, k němuž došlo
a'ž 5. hřezna 1932, p'onechá veškeré u žalobkyně p'Olji'štěné lP'ředměty její
výhradní pojišťovací ochraně na dohll' 10 roku, clále, že bude správně
platiti pojišťovací' prémie, že 'P0dlrobuje 'se výslovně a bez výhrady pojišťovací smlouvě za tím účelem, "by požám.í pojištění nebylo přeru
šeno. Dopisem ze dne 3. únOra 1932 žalobce pojistný poměr vypo,věděL
Niž s í s o II d Y ža10hu na dodr~ení poji'št)ovací ,smlouvy zamfll1y,
p r v Ý s o u: d z těchto d ů vod ů: V prohlášení žalovaného z 5. února
1930 vzdává se tento jako nabyvatel pojištěné nemovitosti svého práva
přiznaného mu v odst. II § 64 poj. ř. a podrobuje se pojišťnvací smlouvě

uzavřené mezi pojišťovatelem a jeho matkou, aby pojištění z této
smlouvy nebylo nijak přemšeno. Ztrácí-1ížalovaný - nabyvatel _.
tímto prohlášením své právo ke zrušení smlouvy pojíšťovací, nelze míti
než za to, že jde o uj ednání v nepros:pěch žw1ovwného - nabyvatele _.
Tohoto ujednání se žalobce - pojišťovat<ll - dovoilává. Po:něvadž
jedná se o úchylku od ustanovení § 64 poj. ř. v neprospěch mlJbyvatele
a § 72 poj. ř. jest předpisem >donuoovacím a především k ochraně po"
jištěnce případ'ně nabyvatele pojištěného předlmětu, nemůže Se poji'šťo
vatel - žalobkyně - důsledhl tohoto ujedn;í:n,í dovolávati s úspěchem.
Je-li pmhlášení žalovaného z 5. února 1930 v dús!edku těchto úvah pro
žalohkyn,í bez významu a vůčí ní relatívně neplatné a jestliže ža'lovaný
smlouvu' p,oji-š1'ovací vypovědě:1, jest vý,p-nvěď ta účinná.

Ne j.v y š š í s o u d uznal podle ža10hy.

Důvody:

Obmna ža,l,ova:ného se zakládá na výpovědi pojistné smlouvy, kteroU! da,1 žalovanýjaI<.0 nabyvatel pojištěné nemovi,té věci dopisem ze
ane 3. února 1932. Zalohkyně odpílfá účilmno'st této výp'ovědi, poukazujíc mimO' závazek ža1ovaneho, tkvkí v jeho prohlášeni ze dne 5. února
1930, na vU' okolno'st, že nebyl žaJlo,vaný oprávněn k vÝlpovědI, pmro:že
v té době ",ebyl v1'<cstníkem ami d'rži,telem nemovitostí, 'nýbrž v držení
se uvázalI až dnem sňMku 5. března 1932. Nížší ,soudy vych'áz·e'ly se stanO'viska, že jest tato výpověď úČi",ná, :pf'Otože 'neb}llaodvolána a nasmla její konval,jdace uvázáním se žal'Ov"ného v držbu budov. Tento
právní názlOr vys},o,vH od:v;olací soud v zifušavaCÍim Ulsnesení ze dne 1.
čer~iOa 1933, první soud Jej př'evzal odvoláva}e se na § 499 c. ř. 8'., a
take napadený rozsudek z iOěho vychází"což patrno z toho, jwk od'V'o ..
lací soU!d rozhodl" třebaže výsl!ovně na ,clotyčný právní n'ázm vrDzls,udku
nepoukázal. S právním nlázmem. tím však ndze ,solUhlasiti. ZávÍ'sdn-li
?d:ev,~d,M1Jí nemovi1tnsti žallovalilému na předchozím sň<1Jtku, pa1k zci.z'ovad
]edn,am :~ebylo dříve skon;čeno, n'ež1í splněním této, Ipodmínky, tedy až
dne 5. brezl1a 1932. Do, te dohy nebyl žalovaný Víkcsbníkem wnil drútelem, jak sám ještě v dovolací odpovědi připouští, a jest míti za,ro, že
p'r?l~ nebyl ani nabyvMe1:em ve sm}lslu, jaký pojmu tomu ža!lovaný při
kIwd~. Podmí,nénou výpověď pak vylučuje doslov i účel ustanoveni § 65
dmhy ods,tavec zákona ,o smlouvě pojišťovací ze cine 23. ,prosince 1917
Č. 5.01 ,ř. z; .o kom:.ali'9Iaci ~e1ze tedy mluviti, a žalovaný tudlí'ž nebyl
op:;a;onen pred S'konceili!l~ zCI'zo'Vacího úkonu vypověděti pojišťovací pomer pO'9lIe § 65 'llved. zakOlna, a proto nemohlI dopis ze dne 3. únma
1932 ~ollI tohoto ~čilnku'l':;ní~li výpov~d' účinn,á jíž z télo ;příčiny, nebylo. li tba se zabyvatI dalsl namltkou zalobkyně pfOitÍ' nÍ', totiž že účín
nostl vypovědi té překáží závazek žalowaného poclle prohlášení ze dne
5. uno,ra 19'30.

-

Čí's.

14853 -

14854 -

-

26

čís.

14854 27

čís.

14853.

K § 1096 obč. zák.
Kde je policejnlmi předpisy nařízeno osvětlování schodišť v činžov
ních domech, lze, neni-Ii tu jinaké úmluvy, k vymín~nému užíváni ve
stUyslu § 1096 obč. zák. počítati i osvětlení schodiště.
(~o'zh.

ze dme 9. ],e,dna 1936, Rv I 153/34.)

Žalobkyné utrpěla páJclem na sohodišti domu, v němž bydlí, úraz a
tVlrdi že 's'e ,t~k 'sta!lo pmto, že schodiště ani chodba nebyly osvěUeny,
ač p'~licejním předpisem bylo osvětlov:'rní chodeb a s,chodišť m"'ji:telů"Tl
domů nařízooo. Ni 'ž š í IS o uď y zji:shvše, Žle v době úraJzu žalobkyne
(večer) byla na schodišti i chodbě již tma, uznaly žaJlobou uplatňovaný
nárok na nálurwdul škody dů"odem :po ,prá"ll, o d vol: a c í' s o u cl polovinou.
N e j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovoláni.
Dtívody:
Po si'rá1nce právní, nes'e žalúvaná vinu na nehodě již tím', že se jako
vlastníce domll' :nepo,sbrall,a Ol řádné OIsvě'vle'ní průjezdu a schodiště za
tma'vého veČ'er", lP'0djaři'. Povinnost tato:, ježto' jde o ón2\ovní dům vP.,
vypIývá z § 1096 obč. zák, podle něhož jest pron,ajímatell povinlen poskytnouti n"jemcům v)'lmí!llěné uiíváJn,í p:ředmě'Ťu nájemního. K tomu nále'ží v souzeném případě i os,věUovámi schO'diště za tm<rvých več,erů, jak.
jelst to i nařÍ'Zeno· polke'jními' předlpisy pro P., takže pro tamnj, čin'žovnI
clomy k vymíněnému! zpúsobu užívá,n,í pat,ři i užívání schodiště obvykle
O's'věHeného, pokud 'smlouvou 'nájemní Inebo jinak třeba mlčky ujecl~án
opak (wzh. Č. 3063 Sb. n.s.). Nezáleží, proto na tom, zdali domovmce,
která měl,a v clomě 'tom 'Osvětlování chodby a schodiMě na !Starosti, byl-a
osoba nezdatná po wwmw § B150bč. zwk.
.
čis.
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K f:i 1098 obč. zák.
Nijenmík, jeuž najlal místnosti k účelům bytovým, není oprávněn,
nevymlnil-li si to smluvně, použíti· vnějších ploch domu k umístěni tabulek (Ijrmy) pro jiného, byť člena rodiny, bydllcího s nim v domácnosti.
(Ro,zh. ze dne 9,. ledna 1936, Rv I 1835/34.)

Žalobou domáhá se žalobce rozsudlku, že žalovanému - j'enž jest
odborným lékai'em - nepřílslu,ší právo použí'vati ploch domu ža!lobco,va
k vyvěšování Hremních tabulI'ek a že je povinen tabulky na domě žalobcově ollmílstěné od!stnlin'i,ti. P r v Ý s O' u d mma! pod,l.e žaIoby, o' d v 'O1 a c ís o u' d ža,lobu z",mítl.
N é' j V Y š š í s ,o u d obnovil rozisudek prvého soudu.

Důvody:

Jde o žalobU' zápurčí Ipodile § 523 obč. z., Ipři níž jest na ž<ťlobci jen,
aby dokázal jednak vlastnictví k věd, j,ehož neobmezenost se IPoj~'ově
odle zákona s",ma rozum! (§§ 354 aJ 366 obč. z), a Jednak 6n msebnI
~I>rv. rozh. čis. 10653 aj. S:b. n. s). Oba .tyto P!edpo~ladY.l'so~, v s~u"
eném případě nespnrn~

~ím poměru se

3J

zallorvan y do.zna'VaJ'e" ze nem v zadnern prav1

žalobcem, bráJnil se jen náJmitlmul, že má právo míti ,při
pev~ěny ta:bullky na domě žalo?cově n~ z.ákla~ě ,sm:lollvy, ,kterou ll':,avřeli jeho o,tec Sa.m~el L. 1 on: sam~ s pravnrm; !prea'c~udce,m za~~b~ovyrn,
a kterou žaclobce !přI koupI domu prevzal, a dale namlkal, ze pozwasporných tabulek ,prá:vem nájemním svého otce, :s nímž bydU ve společné
domámosti. Bylo zjištěno, že žalavaJný sám, nikOli jeho otec Samuel L.,
žádal správce domu před tím, n'ež koupÍ'! dům žalobcův, o dovolení, aby
si směl tabli'lky pověsHi a ~e spr~v~e ni~ pmt~ tomu nemmílt",l\ ja~ož
i že žádná úplata 'Za dovo,lenI tOl am s'ledinana anI placena nebyla. Kdezto
prvý soud IllS0udiv, že tu š],o 'O pouhoU' v~pm8'u ža'lobě. vyhověl, odvoi'ad soud ža'lobli' zamítl uznav za oprávněnu (kuhou námitkUl žalo'vaJnéha,
že 10,ti1' žalovaný jako syn S",muela L. - tedy jako č'len rodiny nájemníkO'vy - má právo na vyvěšení slporných t",bUl}ek. S ~íml0"právni~~ ~:á~
zorem odvolacího soudil nelze sOli'hlasltl. Pokli'd nenI zpusob U'zwanI
najatých mí,stno,stí a rozsa!h užívacího ,pdva náj emoova upraven sml'ou,"OUl, náleží náJjemci užíw,nil předmétll' nájmu, jež jest PO'dle účdu
smlouvy, podle povahy věd a podle 01mlností obvyklé a přiměřené
(§§ 1098 a 914 obč. z., srv. rozh. 11018 a 11019,13120 Sb. 10. ,s.). Této
záslaJdy nedbal odvo,lací soud, když oprávnění žalovaného k vyvěš'ooi ta~
bulek n,a vnější straně domu ža'lobcOIva odvodil z nái'emníha pom"tU
otce žalo'vaJného, jakkolli! sám v důvodeoh rozsudku !UvedJ, že žalo'vaný
neprokánl, že by svol'en,i k vyvěšeni talbllllek vyžáJda1 si a je dosta,1 jménem svého otce. OpráV'něni k vyvěšení taJbulek n,a úkl:aJd:ě vÝ'Silovln'ého
ujednání mezi nájemníkem a pronajímatelem žalovaný tedy nepmkáza:l.
Ale aIli podle účelu ,slmlouvy a povahy věci an,i podle okolností případu
nen,abyl nájemnťk Samuel! L. -s'OUlkmmý to úředn,ílk, i'enlž ,n"ja!' mí,s,tnosti k účelům bytovým - n:'rjemní' smlouvou pr"va llžívaU kromě bytu
a jeho 'P'říg,lušen,ství ještě taJké vnějšíloh ploch domu k umistění tabulek
pro jiného, třeba člena rodiny, neboť nen,! obvy:klé, aby nájemník, který
ruení živnostníkem, vyvěšo,v,,1 na vnější zdi domu tab"le 's :ná,phem up'ozorňujícím, že v dotčeném domě provO',znje praxi odborný lékař --;neni-li jím nájemník sám - a nemuže pmto ·ani žal'ovaný OIc!vozovati
oprávnění- to z nájemníl smliQ.uvy svého. otce, při čemž neifř·eba ani řeši'ti
ot:'rzku, zda by takové olPrávn,ění, příIS]UŠeJ.o také Oeuu rodiny nájemní"
kovy, ]<dyby tenlO' 's'Nutečně :práv,o to měl. Tím padá též n,ámítka nedostatku pals!"ni l'egHimace žaJlovaným v,vnesená. Nelze souhlasiti twké
s názorem odvo,Jadho soudu, 2\e jde
»šikané'sní výkon práva vlastnického«, neboť žalobce má právo hájiti neomezenost svéhovtastnÍ,ctví
(§§ 354,366 obč. z.), a v tom by mu nebránil ",ni předi,pi'g, § 1295 odst. 2
O'bč. zák" jenžnevylUi6uje výkon Ipráva, nýbrž zavazuje jen k náhradě
škody, děje-li s'e výkon práva, patrně za účelem jilllého poškodÍitI.
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308 ex. ř.
a zaň nastupujicimu věřiteli vymáhajícímu, který dobývá pohledávky na poddlužníku v důsledku přikázáni k vybrání, náležl dokázati
vznik pohledávky; jejl zánik nebo postup náleží dokázati poddlužníku.

žalobkyně livá,dL, že usrN"s~n,ím kraj!ského sOUldu ze dne 26. června
1931 byla jí povolena exek.Ulc;e proti, Josef.u ~:~vi zaba'yením a přlk~
",nim pohl'edáv'ky jeho protI z<Llovanemu ve vysl plu!s mm'us 20.000 Kc,
kterážto pohledávka byla žalobkJ.n~ ~příkazním ,u~nesením ,ok:esního
soudu ze dnle 11. ,července 1931 p~lkaz"na, k vybrant. ža,lovany vsak neclbal tohoto soudního zabavem, a" v cI<Ybe, kdy mu byla domčena platebni z"!Pověd', měl Josef S. proti !němu p'O'hledávlow ve výši 'plus minus
20.000 Kč kterou také zažwloval; přes to v)"platHtulo pohledá",ku Zi!kmuuoo F~ovi, který 'si vymohl exelouční pla1ební zápavěd' teprve dne
2. prosince 193-~ .. :,aV'rhuj-e proto žalo,bkyně, by, ~a,lo,vaný by~ uznán povinným zaplati'lt JI' zwbavenoU! po,Medavku do vyse. vymahaneho naroku.
P r v Ý s ,o Uo d žalob~ zamítl,. o d v 0: I,a ci S? u d uznal p~dl~e ~aloby.
D ů vodo y: žalobky:n: ~'P'latm'la pr~b zalovanem~, Jako p~?d!u;n.lku poMedávku Josefa S-a, Jez byla pro m zabavena a JI b)"la pnkaza:na k vybrání. Usnesení o zaibavení ,dofiUič-eno- dne 1. července 1931 žalované-mu.
žalobkyně má tedy dokázati jenl, že její' dlužník pwti poddlužníku pohledávku v uvedené době měl. O tom vedla, důkazy, jež byly provedeny
a bylo zjiš,těno, že v U!ved'ené době, t. j. 1. července 1931 dlužn.íkskulečotiě pohledávku proti ža'lovan·ému vymáh<l!1 w uda'l, že s!pm sk,o'nči,l tím,
že pojišťo,"na, u ní'ž žalo,"<Lný by,1 pojištěn, zaplatila' 24.000 Kč, ty clostal
Zikmund F. V době z<Lbavení byl spor v běhU!; klid řízen,í' nastaJ teprve
9, června 1932, tedysk.orem rok po zab.ave'ni. Tím odrvolalelka vyvrátilla
úplně tvrzení žalovaného, že v době zabavení neměj. S. proti, ní' žádné
pohledá'Viky. NáJmHka žallo,vaného, že Ipři zaba'vení nebyl udán právní mul
pohledávky a že jednalo 's'e o' pohledávku nalprosto neurčitou, neobsmojí
vzhledem k tomu, že spor O' pohledávku b)"l, záJhájen v ·dubnu 1931,
28. dubna 1931 konán byl prvnÍ' rok a dn,e 7. června 1931 podáJna byl,a
ža;lo!bni odpověďw v návrhu na povolení, exekuce na tento !spor j-C!st výslovně poulkázáno. Za ,toho sta'vu' věci bylo na žwlovamém, aby dokázal
záni'k pohledá'vky, neb přev'od .na jinou os'Obu před 1. č,ervencem 1931.
Viomsměw žwl'O'v,aný mk nellllVedl, zejména netvrdili, že tehdejší,' žalol?ce JO'Sle! S. !postoupil již před' zabav'ením pro odvol,ate'lllou, pohll'e'dá\'ku
Zilomundu F-ovi. S. to sice udal p'řisvém výsIechu, žal'ovanýtot" jeho
tvrzení sf neosvojil, ,n,elze tedy na 10, co ta:kto, svědek udalI, vzí-ti- zřetel!e
(rozh. ·Čí,s. 4306, 76'51, 10866 Sb. n. s.). O tom pak nelze pochybovati,
že tvrzení" »že S-ovl llIepřís]ušela proti žalo·va:nému! taková pohlledávka
a zejména ne 1. červen'ce 1931 «, rieobsahuj'e bké tV'rzení, že Ipoh]i"dáv:ka
sÍ'C'e přísluše;]ia, a!te přeš.]'a před 1. červen-oem 1931 na osobu jinou. Vzal-.Ji
pak přeoe první ,soud zř'etel na to, co netvrdj,J'a stmna, ,p'OsoudiI věc ne"
správně právně; právem to, odvolání vytýká a muselo mu býti vyhověno.
Případná cess'e ,pohled{'viky uplatněné mohla se s,táli pouhou dohodou
mezi S~em a F-em; p,Ja.m" pak ode dne této úmluvy o cesBi, aniž bylo
potřebf uvědomě'ní poddlužní'ka, dnešní'ho ža'IO'vanéh-o.. Neb)"I-H ovšem
tento. o této ceSisi. uvMoměn, pak nebyl oprá\Oněn ani on ani po'iišťo\'na
za něj platili F~ovÍ;, ,kdl)"ž zde ,stáv"la "'pověď z 1. července 1931.

(Rozh. ze dne 9, 'ledna 1936, Rv II 101/34.)

N e j vy Š š Í' s' 00 u,.d uloživ 'odvoJ.acímu soudu nové jednání a rozhodnutí prohlási'l v

ruzeni před soudy pracovními. Ustanoveni čJ. I čís. 5 zák. čis. 251/
34 Sb. z. a n. platí i pro pracovní soudy, aniž záleži na tom, c jaké r4>Zhodnutí druhého soudu v otázce příslušnosti jde.
(Ro,zh. ze dne 9. I'edna 1936, Rv 12330/35.)
Ne j v y Š š í s o u d .0dmí,tJ, rekurs do rozhodnutí odvolacího soudu
ve věcech pracovních, jímž tento z,ruši<l 'wzsu'clek prvého ,soudu a odmítl
'ža'lobu pro zmatečnost ,p-od'le § 477 Čí's. 3 c. ř. s.
Dflvody.
Že odvolací 'soucl mohl a měl ,se zabývati otázkou, zda věc náleži
pmcovní s'oud, ač ,námiotka .nepřis,lušnosti nebyla vznesena, plyne
z ustan,ovení §§ 22 ods,t. 1,33 odst. 2 a § 28 Č ..3 zákona č. 131/3,1 Sb.
z. a n. a § 477 Č . .3 c. ř. s. Vyřkl-Ii odvolací soud, že žalobní žádost
opřená o zmíněné žallObní' důvody nenáleži před pracovní s,oud a odmítne-I'i tu'dlíž žalobu, po'kud' o tytO' duvod'Y byla opřena, jde o roz hodnUltí v otázce 'Pří'slušnosti. Paragraf 36 zák Č. 131/31 Sb. z. a n. odkazuje co do řízení reikuflsního .k ustanov.enÍm· civilního soudního řádU';
Podle § 528 c. ř. s. v do,slnvu zákona čí-s. 251/34 Sb. z. a n. nejsou
pří'PUlstné rekUlrs'y pfoti, mzhodnutím soudu druhé stoHce v otázce pří
slušnosti. To-to Uls,tanovenÍ' platí i pw ,pra,covní s'oudy, ježto jeho platno,st nebyla pw ně vyloučena., jaJkse to 'stalo v jiný'ch příp<l!dech, v nichž
zákonodárce vyloučil účinnost předpi'Sů zákona Čí,s. 251/34 Sb. z. a n·
pro pracovní soudy (srovnej čL IV .. dotč. zák.). V .otázce pns,!u,šno,sti
jest však podle čl. I. čís. 5 zák. Čí,s. 251/34 Sb. z. a n. vyloučen opravný
pms:tředek k dovoIacímu soudu" <l!ť soucl d-ruhéstol'Íce rozhlOdl před
bě'~ně, či koneDně, a,ť f-nzhodl! věcně, anebo odepřel věcné rozhodnurtí,
a to platí též o rozhodnu,tí, jímž od\'olad soud z úf<Ldu zruši'l "ozsud~k
prvého soudu piro zma-tečnos;t podle § 477 čís. 3c.ř. 's. a žalobu odmítl,
neboť zákon. v ustanovení' čl. I. Čí's. 5 zák. čís. 251/3'4 ,ne.ro'zeznává,
() j<Lké rnzhodnutídlruhého soudlu v ·otázce přÍ'slušnosti jde, zejména ~da
otázka nepříslušností byla řešem z úřadu nebo k námítce.
přecl
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Názor žalované, žeexekulce vedená proti ní jest bezúčínná, poněvadž
exekuční žácdost neudává prá!vnL ti'rull zabavené pohledáV'ky, není sprácvný
a pouka!zuje se dlovolatelka v té pří6ně na správné odůvodnění' nap,adeného r'o·zsudku. Rovn·ěž nezáleží' na tom, zdali Zi.kJmundo,vi F-ovi pIa.
tiIIa za po'vinného. Josefa S. Is,lnma žalovaná, či pojišť'Ovn~, ježto pojišťovna moh-ta jedlnati jen v z.astoupenÍ 'strany žalo·vané. Jinak však lest
dovollLcí dúvod nesprácvného pdvniho posouzení oprávněn. Názor, že
soud první stolice nebyl oprávněn zjišťovati, že Josef S. před exekučním
zaba,vením pos-loUlpfll svou pohledá!V'kiu Zí,kJmUlndUl F., poněvadž žal0,vilJná
strana v první 'stolici nic ta,l<ového· netvrdIla! a neosvojila si údaje svědka
Jo~efa S., jest myln'ý. Je sice ,p'favda, že ža'lujíd věřitel musí dokázati
toliko vznik pohl'edávky, kdežto její zácnik >nebO' převOd mus'Í doká2ati
žalo·vaný dlužnlk, a totéž platí, ža!l,uje-li místo původn.ího věfi,tde vymáhajicí věřite:l, ,pm něhož byla' pohl.edávlka ta zilJbavena a k vybrání při
kázá!na, poddlužníka. Na! žalující straně byIo tedy jen dokázati v~n~k
zabavené pohl'edávky, kdežto· její zánilk nebo ,přev'Od :příslušelo dokázati
stra!ně žalova!né. Ro'zhodn'Ou je tedy Í'ediiTIě ol<O'IIOOISt, zda Josle!ul S.
v době zabavení přílslUišela pohledávka pmti straně žalov.ané, a niiknli.
2lda\i< a tl<dy 'hyla žallovaná s[rana o postupu< pohled~vky uvědoměna,
neboť pl'acen'f původll1iítrnu dlužn,í:ku (pos,tup'iteli) před Ila!bytím vědo
mosti n :postupu jest podle § 1395 obč. z<ÍJk. ;právem a nikoU povinnosH
věřitte!e a rovně'ž i, s'ložení pohledávky na ·soud po'dle § 307 ex. ř., nežádá-lij za to některý věřiltel, jemuž b)'lla pohledávka přikázá!na. Vyplwtí-li
dlužník, resp. podclltu'žník penÍize ptfaJvému vHiteli, nemohou ho· stihati
žádné škodliivé následky.
Ols. 14857.

K §§ 95 a 145 čís. 221/24 Sb. z. a n. a § 49 zák. čís. 26/29 Sb. z. a n.
Pojištěnec nemá proti nemocenské PO'jišťovně ruwok, aby byl léčen
. určitým způsobem.
Byla-li Všeobecným pensijním ústavem zavedena léčebná péče u pojištěnce, jenž má nárok na dávky z nemO'censkéhO' PO'jišténí, není pi'islušná O'kresní nemocenská PO'jišťovna zproštěna závazků ply,noucich
z nemO'censkéhO' pojištění.
KdO' vynalO'žil ,podle § 1042 obč. zák. náklad na léčebnou péči zaměstnance, jest O'právněn domáhati se na zaměstnavateli náhrady škody
prO' nepřihlášení zaměstnance k pensijnmnu pojišténí ve výši nákladu
který byl by nesl VšeO'becný pensijní ústav.
((Ro'zh. ze dne 1O. \<edna 1936, Rv I 114/34.)
Syn žalobkyně Jan P. byl tpřihh~š'en k nemocenskému pojiiHění
.okresní nemocmské :poji,~ťo\'ny v N. B., nebyl však po dnsaženú 16 let
(10. dubna 1929) při<hlášen žallovaným ,s·vým zamělstnavatelem :k ptensij-

Ul

nimtl poji.štěni. V květnu 19300chu'favěl tuberkulosou phc a když šlo
o zavedení léčebné péče Všeobecným pen&i~nílm ústavem v P., tento
ústav zamítl zavésti léčbu z toho důvodu, žle Jan P. nebyl přihlášen k pensijnímu pojištění,. Jan P. byl pa'k lé·čen v sa!natoriích v Tatrách a po návratu z Tater ještě Dr. O-DVOU v H. K. K penslijnímUl pojištění' byl paJk
Jan P. žalovaným doda,teóně přihlášen 11. července 1930 a, zem~ká úřa
dovna I. Všeobecného pensijníhO' ústavu u'~nala poji~itnou povinno-st žal'Ov.aného, jenž zapla!til, veškeré příspěvky připadajíd na přeelcho'Zf. dobu
od 14. dubna 1930. Sp·orem, o pějž jel;', jso~ uiplaltněny náklady léčby
vynwlO'žené matikou Jana P-ď a 'Sl'ce cele proh žalova!nému z d'ů\'odu náhrady škody pro ne,přihlIášení k pens,ijníiffi!U pOjištění. P r v n í s o u d
lI20nal podle žaloby, odvnl',ac.í' 'so'lId žaI.obu zamítl .
Ne j v y Š š í s 'O U d u'ložH od,\'olacúmu soudu nové jed'nání a rozhodnutí."
Důvody:

Podle § 95 I. čís. 1 zá!konao s.ociálním pojištěni Čí,s. 221/24 v doslovu, zá!k. čís. 184/28 Sb. z. a n,. má pojištěnec nárok proti ph'slU'šné
okresní nemocenslké poji,šť'Ovně, a'by mu v době onemo,oněni. bylo po"
slkytnuto- nemocenské .ošetření·, t. j. zdaiCma ·I:ékař,ská pomoc potřebné
léky a jiné tera!peu!Uoké pOlmúoky. Pfi tom má ,pojištěnec, Ikte.r; jes,t práce
neschopeni pro nemoc nepřiV'oděnou úmyslně podle § 95 I. čís. 2 zá!k.
nárak n.a nemo'cens:ké: které je~: stan.oveno. pro jednotlIvé třídy u",čitými
~azba~l.. Z ulstano;enl' §.95 I. crs. la § 145 dotčeného z",kona vyplývá,
z; pOJIst~n~c ne:n;'a proti nemo,ce.TIislké poji,šťovné ná:roku na to" aby b)'lI
I~~~n .určl'tym z:~U'sobem, zeJme~a v sana'torikh. Zá:kon o pen,sijním po]lstem sou~romych zam;stnancu ve vyšších službá!ch Čí·s. 26/29 Sh. z.
~ ~~ Up!av?1 e v.~ ~9 a;n~'sl<. ta~ zv: léčebnou péči d'Ůch.odců a pojištěnců,
Je'Jlz uceI, Je·st )lny nez učel lečeb:ní: .podle z",l<ona o ,pojištění nemocenském. Le~ebna péče Vš~obecn,ého pensijního úSltavu za'sahuje hlavně
tam, k~e Lde, o }alsltavem.cho~obného procesu a ;k!de Jelsl> dána pod.le
staV!U lekarske vedy pra!Vdelpoclobnost, že pwvedeným léčením 'hude O'ct.
dál~~a neb~ odstraněna hwzící invalid~ta. K léčení byly vyb~ány pOUlze
UI;člle S~~ll'~y, chowba to mláště ·ony, 'kte~é nejvice ohrožují způ,so_
bl~oSt pOjl;stem v '~,J.~dŠí~ věku, mezi nimi. jesll i tubeJ1kll'losa plic. Byl'a-H
V~.eOlb,ec~ym p'e:~sIJmm tls'~~'y~m, zaved·ena léčebná ,péče p.ojištěnce, jenž
ma narok naclaVlky z pO]1'Stem nemocenskéh'O, ne:n.f pfíts'lnJšná 'Okresní
nemo·eenská pojišťo\'na ~prošltěna zá,vazků, plynoudch z tohoto n,emocenského pojištění .(srov. §,52 zák. čís. 26/29 Sb. z. a n.). Léčebná ,péče
podl~..§.49 a ,n. zalkon-a ČIS. 26/29 Sb. z. a n. jest ovšem dobrovo.lná
a.~ojlsten:c ne'!;'", na, ni' p:rávníha..n.árOlkul. Jde tedy o to, může-li býti
pres to 'p0za~ovana nahmda nmkle skody, když b)"ly u nezleHlého Jana
P. s!~lneny vs'echny přecjpoklady Ipro z<>vedení této léčebné péče takže
by JI' ~rll VŠleobe~~ý. ,~e'TIIsiljní úst~v zavedl, kdyby byl býValI přihlHen
k pen~IJn[mu pO'JlstěTI!. žalovany v odvOllání :ne:n·apadlzjištěnI ,soudu
L s~otl!ce o pOSlruipU Všeobecného pensijního ústaVlU' při' pO'skytovwní lé-
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pece. Všeobecný pensíjní ústav stanovíl směrníce, podle nichž
pr{wádí léčebH'Ou péči, a to tak, že ji zav,ede bez dal'šího šetření, když
jde o chorobu pojatou do této péče (tuberkulosu) a je-Ii ,přilp'ojen posudek lékařský, v němž na'vržena jest i léčebná metod'a.K přfznivemu
vyřízení jest oprávněn ,ředitel ústa,vu. Doporučí-Ií primář nemocnice nebo
pokladni,ční l'ékař vzh>ledem ke stupni tuberkUllosy lé,čení ve vyšší, poloze
a vysloví pravděpodlobnost, že léčením v sanatoriu z&bráni se 'Před
ča'sně hwzíd invaliditě, povoH Všeobecný pensijní ústav bez námitek
léčení v tatranských sanatoriilch. Bylo-li dloporučen,o lélmřem san,a'toria"
pov'O'luje Všoebcný pen'sijní' ústav také zavedení léčby pneumalhmaxem.
V souzené věd zjistil soud prvé stolice, že ošetřuFd léka,ř zjistilI' u žalobce tuberkulosu, a dopomči'l iléčení v některém sanatmiu: v Tatrách.
Rovněž lék&ř okresní, nemocenské pojišVovny zjÍ'sUI otevřenou plicní tuberkulosu< a odpomčoval léčení v některém Slanato:riu ta.tranském. Oš<etřujíoí lékař v Tatrách potv,rdH pak, že návrat pracovní sChopnosti u Jana
P. jest m'O'žný. Tím zjištěny byty veškeré Ipřed,pokl&dy, za kterých Všeobecný pensijní ústav léčebnoUl.péči v Tatrách zavád'í a kterou podl'e
po<twzení' ze dne 15. prúsunce 1930 byl by taJké zavedl u Jana P., kdyby
ho byl z&més,tnavatel - žalovaný - však podile zákona pHMásill'. Toto
potvrzení jest podepsáno Drem O., který podle směmic Všeohecného
pensIjního ústavu mě! 'O' žáclosti Jana P. rozhodnouti, jeho úsudek tedy
jest směrodatný. Ježto ,léčelbná péče jest s,tanovena záikonem, Jan P. vyhověl veškerým podmílllk.>m Ipro zavedení této léčby, a orgán rozhodujíd
o žáJdo,sti potvrdil, že tuto péči, v someném případě byl by zavedl, že
zamí,lnutf stalo se jen 'Pro nepodáni přihlášky k Ipensijnímu pojištění;
žalovaný tím, že nesplnil svo'jl ohllašovací povInnost zákonem mu' uloženou, způsobi1lnákl,ad, který by jinak byl whražen Všeobecn,ým pensijním
ústavem. Škoda vzniklá! opomenutím včasné přihlášky Jana P. se' s,t,rany
žalovaného k pensijnímu pojištění' je tedy 's' tímto ,opomenutím v pří
činné souvi'slo<sti. OclvolaCÍ! soud po'soudill proto věc právně mylně, pokud
vYÍ'o,wčil povinno'sl žalovaného k .náhradě škody pouze z diůvodu, že Jan
P. neměl žaJovatelného n,itroku na léčebnou péči Ipwtí Všeobecnému penslijnLmu ús'tavu,. Rovněž mylně posoudil o<dlv,o'lací soud věc, pokud zamHl
žailoobu taiké proto, že :prý otec Jan P. není nemajetným a že tedy nepřeš,la povinno'st platiti léčebné ná!klady n,a matku. V souzené věci nejde
O< případ § 143 v. obč. zák. Podile toho, 'co. bylo ,ghora dolíčeno, sti,há
žalovaného povinnost n&hmdli'li nwklad na léčení Jana P., pokud by jej
byl nes,l' Všeobecný pensijnÍ' Úistav. žalovaný od<;přel však nahraditi
škodlu, kterou svým opomenutím způsobil, a n,álolady léčení, uhradila ze
svých pros,tředků žalobkyně. Ježto učin.Ha lak zřejmě v úmyslU! požadovati náhradu, jest opodstatn.ěn její nitrok na náJbradu proH škůdcI pocUe
§ 1042 v. Q1bč. zák. (srovnej plen. ro~hodnutí Čí's. 10632 Sb. n. s.). ŽaÍ'ovaný jes>1 však povinen hradi,tj, šlkodu 'jen potud, pokud byl by léčeb
nou péči hradil Všeobecný pen,sijní ústav. V tQlm směm vytýkal žal'ovaný
v ,o,dwolání zejmén,a" že čáS't nálk],,,dů n>a léčen<Í J"na P. se uvolÍiÍa nésti
okresní nemocenská pojišťovna a že skutečně část zaplatila a dále vytýkal, ~e Všeobeoný pens,ijní ústav by nebyl hradU celoUl 'léčhu Jana P.

v Tatrách, zejména pobyt v s&n<ltoriu Dr. G. Zalovaný uplatňoval, že
otec Jana P. jako ředitel nemocnice není hospodářsky a ILnančně tak
slabý že by byl n~al případ, že Všeobecný pensijní ústav nahradí
léčeni celé sám. Těmi~o výtk&mi se neobíral soud odvolací, vycházeje
z jiného právního názoru a ne~inH o n!ch s~u1!kových zjištění. Nemohl
proto rozhodnouti soud dovolacl' ve vecl same.
v
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K darO'vání nábytku nezletným dětem odevzdaného není
spisu ani soudniho schváleni.

třeba

ani

notářského

(Rozh. ze dne 10. ledna 1936, Rv I 1458/35.)
P r v Ý s o II d nev}'hověl žalobě, jíž se nezleUU žalobci domáhali
vyloučení, nábyťku z exekuce Ivrdke, že ho nabyli darem od svého otce,
a to v PO'dstatě proto, že tvrzené darování by vyžadovalo. jednak formy
nolářského aklu jednak schváJlení poručenského soudu, oož ,se nestalO'.
O d v o ]. a c í s o Ul d u~nal podlle ž&IO'by. D ů vod y: Názor prvého
soudu, že žalobci nemohli nabýti oněch předmětů darem od svého otce,
poněvadž byli v oné době ještě nezletilí a darovací sml'Ouva nebyla j ejioh soudem pOrlllčenským schválena, není správný, nebo,f dle § 865
obč. zák. osoby nezleti<lé, které F'ž dolkonaly 7. mk svého života, jsou
způsobllé

k právním jednáním, kterými pouze nabývaji, avšak se nijak
nezava,zují. JesHiže tedy v době darováni oněch předmětů žalobci ve
věku 9, vztažně Jí letdostaIi od ,svého otce bezplatně .zařÍ<zeruí pokoje
s výslovným podo,tknUltím, že jest jejÍiOh vlastnictvím, že si s ním mohou
dělat co chtějí, a tito dar přiiaH a za.fizený pOIkoj obývali, p"'k šl'O
o smlouvu nabývací na straně ža'lobců, jíž žalobci n& sebe žádn,ýoh záva~ků nevzali. Smlouva ta dle ustanovení § 865 obč. zák. nepotfebovala
schválení soudu opatrovnického. Jes,t ovšem otátka, zda šIlO při tom
o smlouvu ,darovací a nebo jen o splnění vyživovacích ,povinno,stí manželským otcem vůči jeho dětem ve smy'slu §§ 1.39 a 141 obč. zák. I kdyby
tu š;lo o ,plnění těchto vyživovacích povinností po případě, pokud otcem
bylo plněno nad tuto povinnost, o darováni věci hmotné, movité (§ 938
obč. zák.), nebylo zde třeba zříz'ení notářského spisu ani v prvém ani
v druhém případě, neboť tato forma pro plněni vyživovací ,povinnosti
vůbec není před<\psána a daa-ování vyžaduje formy notáliskéh:o spisu dle
§ 1 zák. ze dne 25. července 1871 čís. 76 Sb. z..a n. jen tehdy, stalo-li
se bez Slkutečného odievzdání,kde'Ž'lo v d&ném případě bylo ono zaří
zení bytu ža'lobci1m přímo a hmotně odevzdáno ve ·smysht § 426 obč.
zák (§ 944 obč. záck. z op&ku). Tit'o majíce pro sebe titul n"bytí a způ
sob nabytí, jsou ve smys<Íu § 372 obč. z,rk. legi,timováni jako publid<Ínšti vlastníci oněch věcí k žal~bě ve smyslu § 37 ex. ř. domáhající se
výlroku o nepřípush,os<ti exekuce z důvodu jejich vlastnictví, jež exekuci
!řetkhosob na ony předměty n~připouští.
N e j v y Š š f s o u d nevyhověl dovolání.
Clvilnt rozhodnuti XVIII.
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Důvody:

Žalovan.í na,padaF rozsu,clek odvolacího s'Oudu jen z důvodu § 5.03,
Č. 4 c. ř. s., důvod ten_ však neprovádějf podle zákona, neboť jednak
brojí nedovoleně proti hodnocení provedený.ch důlkazů ·odvO'lacím soudem, jednak vycházejí, z úv",h a předpokladů, které nemaj'Í' opory ve
zjištěných 'skutkO'vých okolrws,tech. Poklid poU!ka:zu1i žalovaní, že věci
dwrované zůstaly naJclá,le v držbě -dárce (otce žalobců), a míní, že se
tradice nestala, opřeh'Hžío, že osoby, Meré d'()v~šHy léta di'-tství (§ 21obč.
zák.), mohou se dIe § 31.0 obč. zilk. samy o sobě držby věci ujmou't"
čís.

Pensijní

14859.

pojištění.

"Střelec« v dolech nepodléhá pensijnimu pojištění ani tehdy,' jestliže
při noční směně vyřizoval členům směny přikazy dané důlním a přileU·
tostně

se

přesvědčoval,

2lda přikazy ,ty jsou plněny.

(~o'zh. ze dne 10. ledna 1936, Rv I 2112/35.)

Srov. sb. n.s.

čí-s.

1.0259.

Žalobce by.l zaměstnan II žwlO'vané společnost-i zprvu jako horník,
později jako střelec, celkem 32 roků. Dnem 16. srpna. 1932 b)"l pensionoviln a dostává vy;placenUi pensi od bratrské pokladny. Tvrdě, že měl
býti přihlášen u pensijního ús,tavu v Praze, nilkoHv u bratrské pokladny,
poněvadž podléhal jako stře,lec pensijnímu pojištění' podle nař. Čí's. 138/
14 ř. z., zák. čis. 89/2.0 a záJk. -čís. 26/29 Sb. z. a n., domáhá se na žalované z důvodu opomenu'tí přihlášky. k ope,nsijnímu pojištění r.o'zdí,lu
mezi pensí, klemu' hy bral ·od pensi'jn.íiho ús,la'l'u a penlsi, ktemu skutečně do'stává. Niž š í so ll' d Y neuznwly žaolobní nárok dů-vodem pO'
právu.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Dů

vody:

Bylo nespomo, že žalobcům služební, poměr byl zrušen dne 16. srpna
1!l3>2. Ježto zá;kon č. 26/29 Sb. z. a n. nabyl účinnosti, dnem 1. l'edna
1929, nebyl by žalobce úska! po účinnosti toholo zákona
předleps,a
ných 60 p'ří~pěvkových měsÍlCů, i I<dyby byl' býval řádně přihlášen k pen_
si:jnímu pojištěni, předpokládajícovš·em, že pen,sijnímu poji>Štérrf nepodL
léhal již podle dřívějšího z,"kon ač. 89/2.0 Sb. z. a n. Jest tedy přihUžeti
jen k ustanovenÍ' toholo záJkona, podlle něhož podléhají pojis-tné ,povinnosti osoby, vykonávajíd převážně duševní, práce a osoby, jež k pracím
jil1ých praviddně clo'úrají (v hornktví příklaclmo dozorci a důl,n.ílezci,
§ 1, oelsl. 2 a zák. čís. 89/2.0 Sb. z. a n.). Žalobce vykonával v ran,ních
a dennkh směnách úkony I. zv. s!řeke. Nejvyšší soud odůvodnil již

v rozhodnutí č. 10259, že s,~řel~i na dole nepod1éh<ají penSljnlmU pojiště'ní, a dovolací. soud nema duvodu, by se od télo zá,sady vsoU'zené
věci odchýlil, neboť z činnosti žalobcovy na do·le jest usuzovati-, že žalobce v těchto směnách nekonal am duševní práce, ani pravidelnou dozorčí s,lužbu a že neměl podřízené dě>Jníiky. Lze připwstiti, ž.e žalobcovy
práce vyžadovaly značné a 'bed'livé powrnO's.ti, avšak tato oko-Inost nekvali.fikuje jeMě práci tu jaJko práci převážně duše"ní, neboť i dělníci
pracující n'a dole se neobejdou bez z"láštní pozomo-sti, jejíž mÍlra jest
podmíněna povahou pří,s,lušných prací důlnÍICh. Ani větší> stupeň obratnos.H a zikušenoMi, k n,imž odikazujedovolate'l, nedává sám o sobě čin_
nosti ráz práce pře~,á~n'~ dušev-~í_,.'n"boť tyto oko~nosti ~n()hou býti lPřed~
pokl-adem pro roztndenl praCU]IClCh co do slupne kva].lfikace, avšak nikoli předpoldadem prO' rozHšení práce v ,podstatě převážně manue,lní
od práce převážně duševní. Po'loud jde o žalobcovy úkony v nočních
směnáoh bylo zjištěno, že ža'].obee aSli, kaŽidlý třeli až pátý týden byl při~
dělen nočn~.~!U'ž~~ jako "t~:le'C ,a k?náva'l jaJko, ta!kový ovšem jen
v ohme~eneJsl ml>fe - tytez praJCe pko v ranmch a denních siffiěn!ách'.
Dáte mu'si,l žalobce, ježto k noční směně nebyl- přidělen zvlláštnído-zorčí
orgán? Ulčinitli z~pisky do .rů.~nýc~' -~ez?~mů, avšak tylo písemné práce
byly Fdnoduche, meoham'clke, zaleZe]I'C' v podstatě v hodn'OcenÍ' mči
tých P?zna~ků zí~kaných pr~s~ými's,~ys-I~, nik~li :podle v,las'lnJch myšle:n'~?vych usudk,u a v n:,,;ps'~nI UJrč!-tych ~alo~cl sdNených dat. Nelze
tudlZ ani tyto prace poklact.ah za prace dusevm, 'nehledí-U se ani k tomu
že vyžadovaly .doby jen as'i jedné hodiny, takže manudn·í, úkony slře~
leoké, konané za osmihodinové směny, zřejmě převyšovaly. ŽaJkYbce za
doby ..120,čn,í s:':1,ěny nevy~oná~a~ani vlastní dozorčí činnost, neboť lPo~
lH:e ~]lstem mzslch s!O;udu ,vyndl1 v pod'S'tatě jen člen.ům směny příkazy,
dUllmm ke kono denm smeny mUl sdělené a měl se přNežilo'stně pIesvědL
čl'll, zda se pramjíd ří'dí těmito přikazy,_lakže nel-ze o tom mlu,vi,ti že
žaltOtbcov~ činnost ,směř?vala k tomu, že přímo dozíral na jiné !prac~jícf
o;ohy ~ zevlast~:ml :pnkazy. podl~e, tOs,?bníl~? úsudku; pů>sobil, alby děll~
nICl pra.ce J1'm sverene vy.konavah radlne a ucelně.
čís.

14860.

K § 1016 obě. zák.
,Kdo ~e nel?rávem vydával za zmocněnce jiného, ručí podle předpisů
obcanskeho zakona o náhradě škody, jest-li poškozenému nedostatek
zmocnění při ujednání smlouvy ani nebyl znám. ani při obyčejné pozornosti nemohl býti nápadný.
(Rozh. ze dne 10. l.edna 1936, Rv II 108/34.)
Srovnej sb. n.. s. čís. 12369.
Podle tvrzení žaloby objednal ža.]ovaný objednadm li'stem ze dne
18 . .]lstop~du 19.31 u ža.]ujíd přístroi na jemné broušeni a dl'lllhuje za
tento dle učtu ze dne 16. února 1932 zažalovanou čáslku. Pmti žalobě
3'
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namítl ža,I'Ovaný, že jest jen zaměslnán v dílně svého otce, že však není
opráv!1ěn zastupovati ho v obchodě; zaměstnanec hlující firmy asi před
jedním r<Ykem nabízd 'Otci- jeho ke koupi přistroj na Í'emné broušení, že
však lento .přistroj nechtěl koupiti" neboť se obával, že postavením tohoto stroje stane se jeho p'Údnik povilnn.ým k úrazovému pojištění'. Také
pozdějí otec žalovaného z téhož důvodu od~přel 'Opětně stroj koupiti.
Dne 18. listopadu 1931 zástupce žalujíd vyjednával v n,epmomno-stí
otce žaoJovaného se žalovan:0m, jenž I<on'ečně prohlásil, že stroj kOl1pí
pod tou podmínkou, bude-li otázka úrazového poji-štění řešena ve prospěch firmy otcovy, pro niž Istroj měl býti I<oupen. Jelikož později bylo
zjištěno, že by pro podnik mstala povinnost úrazového pojištění', nebyla splněna uvedená poclmiruka a neclošlo k uzavření' smlouvy anil vůči
žal'Úvanému, a aní, vůči firmě 'Otcově, kler,ou žalovaný nemohl zastupovati. Niž š í s o u d y žalobu zamídy, pr v Ý s o u d z těohto d ů vod ů: ŽMující ,opřela svůj nár'Ok o TU{óenf žalovaného, z jeho čiuno'sti
jako »fa,l,ws procurator«, a žáJdala z toho dův'OdUl 00 n:~hradu škody a
ske o ,plné zadostiučinění, tedy o plnění' smlouvy. Není o tom pochyby,
že »falsus procurator« jest povinen nahraditi· škodu pr'Otistraně způso
ben'Ou, zavinil-Ii tuto š'l<odu. Poněvadž v s'Ouzeném případě je žalová:n,o
o plnění sml'ÚUlvy, tedy o plné zado·stíučinění, jest ~koumati, zdali žalovaný dopustH se tal<Ů'vého z"vinění, které by 'Údův'oclnÍilo nMok na
plné zadostiučinění. Nárok na plné zadostiučinění má poškozený jen
v případě š'kodyz.působené ze zlého úmys'lu nebo z nápadné nedbal'Osti
(§ 1324 ohč. zák.). Aby vdaném případě mohlo býti po'souzeno, zdali
jde o zlý úmysl nebo 'ťlápadnou nedbalost, jest přihlížeti k pojmu »zlého
úmyslu«, po případě »nápadné nedbalosti«. »Zlý úmysh< jest tu jen
tehdy, když do,tyčná osoba měla »vůli 'ke zlu směřující, k bezprávnému
výsledku čelíd«, po případě »kdyžbezprávné jednání bylo chtěn,o, ač
j'edinajicí byl si věd'Úm jeho bezprávn'Ústi«. O »hrubé nedbalosti« lze
mluviti, když dotyčná 'Osoba »nezachovává vůhec žádné, ani té nejobyčejnější pí;le a pozornosti«. Že v daném připadě na straně žalovaného
n~byl dán »zlý úmysl«, t'O znamená, že nelize tv,rditi, že by žalovaný byl
chtěI bezprávný výsledek (zl.o), o tom nemůže býti žádné poohybnos-ti
a nevychází též takový úmy·sl z průvodnlho řízení. Jest proto ještě ~I<ou
mati, "dali na straně žalovaného není dána »nápadná nedballost«. Soud
má za to, že ani taková v dwném připadlě neni dána. Žalovan.ý netvrdil
žádným s,lovem vůči zástu:pci žalující, že by byl qprávněn jednati za
svého otce Karla H-e, jenž první vyjednávalo s' T -em, po přípwde za firmu
Kare,l H. a nemohla okolnost, že se pustilI d,o jednání, odův'Odniti domněnku, že by byl oprávněn jednati za firmu Kaucel H., po případě svého
D'tce Karla H-e. O náp,adné nedbalosti dá se sice mluviti, ni:l<oliv však
na straně žalovaného, nýhrž na straně agenta T -a, jen'ž vyjednával se
žalovaným, aniž by se byl zajímalo to, zdali a v jakém směru jest žalovaný oprávněn jednati za svého otce. Jednání Augusta T-a dělá dolem, jal<o by bylo šlo jemu jen o provi,si, to jest Ů' to, za k"ždou cenu
obchod Ulzavříti a to eventuelně, jelikož to nešlo se starým H-em, s mladým H-em, 10 jest se žalovaným, aniž by se byl dále o to staral, zdali
tento vůbec jest oprávněn jménem svého otce takové obch'Ody Ulzavirati.

Otázkou, zda, po případě v jaJkém rozsahu jest na straně žalovaného
dána nedbalost, se soud v tomto sporu dále nezabýval, neboť se v tomto
sp'Oru jedná jen o plnění smlouvy, tedy O plné zadostiučinění., které
předpoklád'á kvalifikovan~u. nedbalost, tedy nápadnou nedbal'Ús,t, jež
u ža,lovaného nebyla prokazana.
N c j vy Š š í s o II d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Odvolací soud stejně jaJko ,prvý soud zabýval se pouze otázl<ou, zd'a
žalovaný jednal ze zlého úmyslu nebo z nápadné nedbalosti, což by hlobkyně, požad"jí<c plné zadostiučinění dle § 1324 'obč. zák., mwslila prokázati. Ježto pak dl'e názoru nižších soudů důkaz ten se nezdařH, byla
žaloba zamÍtnu:ta, aniž by se soudy zabýva.Jy otázil<ou, zda a pokud žal'Obkyni 'přísluší nárok na v:lastní odškodněnÍ-. Byla.1i požadováJna náhrad'a škody, byť i ve výši plného zadosti",činěnf, jest v tom obsa,žen
i požadavek menši náhrady v případě, že prokázán bude jen menší stupeň zavinění. Soudy pr'Oto nebyly oprávněny zamítnouti žalobn.í žádost
úplně z jediného důvodu, že nebyly pmkázány ani zlý úmysl ani nápadná nedbalost. Než otázka tato v souzeném připadě může zůstati
s.tranou, ježto zamítnu'!í' žalobní' žád'Ústi bylo z jiného důvodu oprávněno. Nižší' s'Oudy správně posuzovaly ručení toho, 'l<do se neprávem
vydával za zmocněnce jiného (fallslll'S prooumtor), s hledi,ska předpis!!
o náJhradě škody, ježto občanský zá'konn!k nemá jinak ustanovení o rUčenI tom opmli třetí osobě. Z povahy takového nároku plyne, že při
sluší toUko bezelstnému třetímu, jemuž nedo,statek ZlffiocněnÍ, při ujednání. smlouvy ani nebyl znáJm, an,i při obyčejné p'OzornosH nemobl býti
nápadný. Bezelstno·st třetlho jest vyloučena již tehdy, když se třetí
os,oba z pominutím pozornosti. v obchodech obvyklé spokoji'la pouhým
předstíráním plné moci stran toho, I<do smlouvu jménem jiného ujednal
(srov. rozh. Č. 12359 Sb. n. ·s.). Žalobkyně sama v dovolání připustila,
že její ZáJstupce T. napřed opětně vyjednáva'l s otcem žalovaného KarJ.em H. o dodání stroje, že ten VŠaJk koupi vždy odmi-tal z 'Úbavy, ž'e by
tím Jeho podnik uznán b)"!' povinným k úrazovému: pojištění. Sama však
přip.ouští, že žalovaný přes to hned při prvním jednání s T. zakoupil
stroj jinénem svého otce bez jakél<oHv výhrady. Z toho právem nižší
soudy usoudil,y, že o nápadné nedbalosti lze mluviti na straně agenta T.,
jen~ je:Jnal. se ža,rovaným, aniž ~y se z~jfmal o to, zda žalovaný jest
OpraV!len lIJednalt obch'Úd bez one podmmky, na kterou Karel H. dosud
stále kladl důraz. Dovol'atelka nejsouc bezelstnou, nemůže sle na žalovilném jaJko na neoprávněném zmocněnci (f"llsus procurator) domáhati
náhrady škody.
čís. 14851.
Úpadce není oprávněn k rekursu proti usnesení konkursního komi-

saře týkajicímu se odhadu věci patříc/ch do konkursni podstaty.

(Rozh. ze dne 11. l€dna 1935, R I 1338/35.)
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Rek u r s 'll i s o u dodmítl rekurs úpadcův do rozhodnuti konkursního komí,saře týka:jící se odlh,Hlu věcí patřídch do konkursní pod'staty
proto, že úpadcI do, tohoto rozhodnutí ,právo ke sHžnosti nepHsluší.
N e j v y Š Š íl S o U cl odmítl rekurs.
Důvody:

V rozhodnuMčí's. 9925 Sb. n. s., na ,něž stěžovatel poukazuje, nebylo
V'ys,loveno, že úpa!dcí nepřílsluší oprávnění k re'kms,u pouze ve zpeně
žovacím ří'zení ,konaném podle § 119 konk. ř., n,ýbrž bylo tam všeobecně
řečeno, že úpadce pOZJbývá práva volrrého nakládání s konlkursní pod'statou a' že toto obmezení upadice platí ve zpeněžovadm řízení i tehdy,
když je pr'ovádí, exekuční soud. V '8Ouzeném případě šlo o usnesení vydané v konkursním řízení konlkursním komi'sařem, jež 'se týká odhadu
věcí patřících do konkmsní podstaty. Tímto jměním nen,í' úpadce oprávnén nakládatii podle § J odsl. 1 konk. ř. čís. 64/31 Sb. z. a n., což také
značÍ, že úpadce není oprávněn :k právnÍ1mu jednáni, jímž se zas,ahuje
nejen clo zpenHov"cího řízení, nýbrž i, do~právy pDd1staty. Právními
jednáními se rozumí nejen hmo'tněprávní jednárrí, nýbrž i fmmMní jednání, tudíž také procesní ukony, k nimž paMí i, opravné prostředky. Nezáleží na tom ,zda ,konlkulCS'ní' 'komílsař nařídlil odhad majetku konloursní
poďstaty prO'to, aby byla zjištěna konkmsní podstata podle § 96 konk.
řádu, anebo proto, aby zjednal' podiklad pro zpeněžovací ří'zení podle
§ 121 konk. ř. Nebo'ť, i, když platí v obou případech obdobně ustanovení
exekučního řádu podle § 96 odsitavec 3 a § 121 odstavec (2) konk. řádu,
nenl tím s,tan'Ovena vý'jimka z ustanovení § 3 odsll. (1) konk. ř. a nemůže
úpaclce v tomto případě odvoz·ov,aH své oprávnění k ifekmsU' z toho, že
mu konkursní řád v § 96· odsltavec( 1) druhá věta přímo vyhražuje úča
'slen.ství na konkm-sním řízení a že mu přiznává v § 96 'Odstavec (3) a
§ 121 odstavec (2) konI<:. ř. i ÚČ<lstwslví podle obdoby exeltkuón'ího
řádu. Jest prDto i tento rekurs nepřípustný.

že tato pohledávka pam do prvé třídy, jen do výše 1205 Kč 50 h, o dvol, a c i s o u d žalobu z1<mí.l vůbec, i ,pokud, jí bylo prv)Óm soudem
vyhověn,o. O ů v o cl l' p~~.le ~,stanovení, § 54 Čí'S., 4 ~o~k. ř. patří; do
prvé třídy konkwrsmch ventelu l' pohleda"ky za lečem upadee a členy
jeho rodiny. K výloh:ám' ,!éčebným, pat-řf i výlohy okresnícb. n,emocen:
ských pojišťoven za..leče~~. P?h!eclaViky t~hot? druhu J'Sou' ovsem ča~ov~
obmezeny a úkon pm pnznava prvou tndu 'len potud', pokud se t)'kaJ1
léčení v posledním roce před ,konloulfsem, nebo před smrtÍ' úpadcovou,
byl-U konkurs uvalen na pozůstalo,st úpadcovu. Je právem konlkmsníhD
vHi1tele, aby volil výpočet pro sebe přÍ'21nivější,. Pro odpů'rkyni' je přízni
vější . počítá-li uvedený rok ~pět od úmrtl úpadcova, která n.as!ala dne
21. března 1930, neboť v tomto případě se jí dostává nálhr"dy v prvé
třídě věřHelů as,poň za dobu od 15. bře21na do 21. března 193'0, t. j. ode
dne kdy syn úpadcův býl pNjat do léčení, až do dne, kdy úpadce zemřel,
kdeŽto, kdyby se uvedená doba roční počítala nazpět ode dne kOH'kmsu,
I. j. 25. lisltopadu 1931, nedostal'a 'by odpů~kyně vůbec nic, poněvadž
dne 25. listopadu 1931 syn úp;vdcův v léčení již neby1.Přj, tom se '1'0do,týká, že nesejde ,na tom, kdy a na ja!koll' dobu byla smlouva o· léčen,t
uzavřena nebo kdy byla pohledáV:ka za léčení spla'tma, nýbrž že' rozhoduje jedině výše nákl,adů léče'bníich za :příslu,šnou dobu ,J,éčenÍl. Dle toho
patří do prvé třídy Ikonlkmsních vHitdu' pouze náklad léče:bni za dobu
od 15. hřema' dO' 21. březn,a 1930, I. j. do dn,e 'Slmrti úp"d:covy, jenž
vŠ'ak, byv v řílzení konl<ur&ním uznán za pohledáVku prvé třídly konkU!fSlních věřiteW, na pořad práva nepatří. Byl!a pmto žaloba vůbec zamítnuta.
N e j V' Y š š i s o U· d nev)'hověl dovolání.
O
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K § 54 konlc. ř.
Pod § 54 čís. 4 konlc. ř. ~,ad,ají jen pohledávky skutečně vzniklé;
nestačí vznik pouhého právního důvodu, na základě kterého jest úpadce
zavázán tento druh pohledávek vůbec platiti, nýbrž je třeba, by tu byly
úkony a dodávky 'Osob tam jmenovaných.
(Ro21h. ze dne 11. ledna 1936, Rv I 2596/33.)
žalujicí pDjišťovna ,přihlfisHa ke kon!loursu o jmění zůstavitele Jana
K-a pohledávku 29'75 Kč 55 h za léčení a výži,vu syna zůstaví,te'!ova za
dob" od 15. března 1930 do 2. října 1930, tvrdíc též, že se zůstavitel
zavázal prohlášením ze dne 3,. února 1930 nésH nákl'ady spojené s pobytem jeho syna v ozd~avovn'ě. P r v Ý 's o u d vyhověl ža,IDbě na určen-i,

vod y:

Odvolací 'Soud vycházíi z právního názoru, že podle § 54 čís. 4 konik.
64/3,1 sb. z. a n. je's! IfOzhodnou jen výše iléče1bních a ošetřo
vacÍlC'h nfikladu za poslední roik před úmrtím úpadcovým, ni'koli smlouva
ze dne 3. únma 1930, kterou se zemřelý Jan K. zavázal hraditi léčení
a O'šetřovad útmtySlvéhD nezletillého syna; tentO' právní názor jest
správný a dDvol!atelka jej nevyV'rátHa aní' svými, vývody s hlediska dovolacího dŮV1O'du podle § 503 Čí,s. 4 c. ř. s. Neboť § 54 čís. 4 ,l<onk ř., řadí-li
dD I. třídy věřitelské pohledávky tam uvedené, které vzniikly 'P-roti úpadci
v posledním mce před pwhlášením konkmsu nebo před úmrtím ú.padcovým, nemlní tim vznik pouhého právního důvodu, 'fiIa základě kterého
jest úpadlce zavázán tento dl1Uih pohledávek vů,bec plaUti, nýbrž vzniik
odbornýoh írkonů a dodávek osob tam jmenovaných. Účelem onDho
~~t<lnovení jest z důvodu! mravnosti a liidskosti v době, kdy úpadce spěje
l'Z k úpadku, jednak poclporovatil plnění mravní ,pO'vinno,sti k v}1konu
~eodkladn ých úkonů pro zachování zdraví lÍpadce a osob, 'O něž jest
upadce povinen pečo\Cati, jedln,alk zajistiti odměnu za úkony, jejichž pTOvedení nelze odmHMi ani za nejistých platebnkh poměrů úpadcovýoh.
řádU' čís,

Čís.
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Ušel-Ii manželce sm1'tl manželovou právní nárok na byt (§ 91
zák.), jest jí tuto ztrátu nahraditi určitou částkou peněžitou.

obč.

(Rozh. ze dne ll. ledna 1936, Rv I 92/34.)
Manžel'žalobkyně, jenž byl domovníkem a měl nMok na natm1Í'lní
byt v ceně 250 Kč, byl usmrcen při srážce vlaku. Žalobou clom<ihá se
žalobkyně vedle jiných náToků i náhrady 250 Kč za to, že smrtí> macnže-

lovou ztratna právn,í nárok na natuúlnÍ byt. P 'r v Ý s o u d žalohu,
pokud šlo o tento uplatňovaný nMak, zamítl, o d vol ac c í, s o u d žalobě vyhověl.
Ne j vy Š

š í, S'Ů U cl přiznal žalobkyn& jako náhradu za ztrátu naturálniho bytu HlO Kč mě,síčuě.
Důvody:

Manžel žalobkyně neplatH za užívání bytu nle, oba manželé pouŽí:
vaH naturálního bytu domovnického bezplatně. Bydlí-li žalobkyně nym
u své dcery, která po ni převzala dŮ'ffiovnictví, a neplatí-Ii jí nk za toto
bydlení, pak ndze ovšem říci, že ji' ušel celý byt, pokud se týče hodnota
celého bytu. Ke správnému posouzení věci jest nutné srovnati stav dří
vější se stavem nynějším a z tohoto srovnání vyplývá, že stav nynějš!
se pro žaclohkyni zhoršil proti dřívějšímu stacvu. Neboť žalobkyně, !<:lera
d,říve měla prot,j manželovi právní nMok, acby ji poskytoval byt (§ 91
obč. zák.), nyní o tento nárok přišla. Ušel jí' tedy smTtí manželovou
uvedený nárok na poskytnutí' hytul. Nelze říci, že nepří;znivé následky
této ztráty jsou pro žalobk}'ni vyrovnány tím, že ji Posky~uie byt ~,cera,
neboť tu jde jen o ochotu dceřinu. Tato ochota nenahraZUje ze zakona
plynoucí jistotu poskytujíd nárok dřívější-. Z toho, že d(:era. z oo~v~ty
nechává matlru bydleti u sebe, nemůže dovolatel pro sebe niC vylezlll,
ano neb}'lo ani tvrzeno že tato ochota byla projevena za tím účelem.
aby žalovaný stát byJ. 'zbaven něja!ké povirmo~ti, takže jest ;pnrov~eně
za to mm, že jde o ochotu dcery ~ mat;e, zalo:"enou na po~er,~ prtb~~
zens!kém. Nesejde proto se stanOViska zalovaneh? n~ tom, jakym z?u~
sobem si žalobkyně opatřila nruhmclu za pozbyty narok na ubytovanI:
nýhrž rozhodné jes'!, že dříve ,~ěla zajišt~ný n~r.o'~ na b~t, kterého. nym
nemá, a že tuto ztrátu za praVIdelného behu VCClje nutne nahradlll,placením určité částky, na př. za nájem nebo podnájem. A tuto časťlru
lest žalovaný podle § 1327 obč. zruk. povinen bl'Obkyni hraclilti. Hod~
notl! toho co žalobkyni v tomtO' směru ušlo, stanoviH jest podle § 27~
c. ř. S. čá;tk'Ou 100 Kč měsíčně, od[lovídajíd asi činži za ubytování starš,
osoby činíd na byt požadavky přiměřené acsi tako"ému staVl!, v jakém
dosud žalobk}'flě žila.
čis.I4864.

Promlčeni pl'etrhuje se připojením se poškozeného jako soukromého
účastuíka k trestnímu řízení s nároky číselně určitými. Od pravoplat-

ného skončeni trestuiho řizení začíná běžeti nová promlčecí lhdta.

Promlčení nenastane, byl-ti návrh na pokračováni v civilním sporu
o náhradu škody podán před uplynutím nové promlčecí lhůty běžici od
skončení trestniho řízení.
(Rozh. ze dne ll. ledna 1936, Rv I 440/34.)

žacIobce připojil se k trestnímu řízení jako sou!kmmý účastnílk s ciferně určitými pohledávkami., jež ještě za trvání trestniho řizeni zažaloval v čátce 12.373 Kč 20 h. Řízeni o této žalobě bylo přerušeno podle
§ 191 c. ř. s. až do pravoplatného skončení Ire'slniho řízení" což se stalo
dne 19. března 1931 výrokem zprošťujícím ž~lovaného obžaloby. Návrh
na pokračováni v řizení o žalobě na' llruhrad\!, škody učini'I žalobce dne
20. řijna 1932. N i.ž š f s o u d y uznavše námitku promlčení opodstactněnou, žalobu, zamlny.
N e j vy Š š i s o u d uloži'l prvému soudu nové jed-nání a r.ovhodnutí.
D ů vody:
Zákon vyž<lduje v § 1497 obč. zruk. ku přetržení promlčeni, aby bylo
»nacstupováno« oprávněným proti tomu, kdo se ohce dovolávati proml~
čenf, před uplynutimpwmlčecí lhůty a aby bylo v žalobě řádně pokračo,v"no. Jak bylo vyloženo v roz'hodnuH nejvyššího soudu sb. čís. 10907,
n'emíní se tímto »nastupováním« proti .dlužníku jen pořad práva soukromého, nýbrž každý zrukonem předepsaný postup, tudlž i uplatněni
určitého soukromoprávn,íiho nároku v tres'lním řízeni podle §§ 4, 47,
365 a 366 Ir. ř. Trestní- řízení připojené nahrazuje tu pořad práva, majíc
jednoduššim a rychlejším způsobem dopomoci poško'Zenému k odškodnění, pokud k tomu ovšem stačí výs.ledky trestního řizení. Až d,o skončení trestního řízení nemůže poškozený věděti, zda bude či nebude nucen
nastoupi,ti řádný pořad' práva. V takových případeCh se promlčení pře
tnhu'Íe nejen žalobou, nýbrž i prohlášením, obsahujídm v s.obě uplMnění
určitých čí's.elně vyjádřených soukromop,rá"ní<:h nároků poškozeným jako
souklromJ'm účastníkem v ří'zenÍ' trestním (srov. m~h. Čí,s. 12372, 2866
Sb. n. s.). Žalobce uplatnU proti žalo,vanému určHé náhradní nároky
v Irestnímřízení, vedeném proti ža,lovanému, při pojiv se k němu jako
sowloromý účastník dne 15. září 1928 a 10 s nároky na náhraclu za poškození tbo·Ží ve výši 5.559 č 50 h a za poškozeni automobilu ve výši
8.857 č 18 h, kteréžto nároky později žal,obou,o, ni'ž tu' jde, zažaloval
ve výši 12.373 Kč 20 h. Trestního řízen,í, žal'obce se činně zúčastnil, byv
v něm zastoupen acdvokátem, až do pra,voplatného skončení, t. j. do
10. března 1931, kdy byl žaclovaný pravop,latně zproštěn obžaJ,oby pr.o
přestwpek § 335 tr. zák a žalobce byl odkázán se svými náhradními
nároky na pořad práva souikromého. Podle toho, co bylo vyloženo, byla
p'romlčecí IMta § 1489 obč. zák. přetržena tímto připojením se žalobce
jako soukromého účastníka k trestnímu řízeni s čí'seln.ě určitými nároky,
neboť toto připojení a soudní 11iPlatňování jest klásti na .roveň podání
žal'Oby, pokud jde o otázku přetržení promlčení. Toto přetržení' promlčení trvalo od 15. září 1928, kdy se žalobce jako soukromý účastník
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připojil k trestnímu nzení, až do 10. března 1931, kdy bylo trestní ří'Zeni
pravoplatně skončeno. Od 11. března 193,1 ,počala paJk běžeti nová zákonná promlčed lhůta, nllboť z pojmu přetržení' promlčeni vyplývá, že
doba dosud uplynulá se nepočítá a že lhůta' pmmlčecí počne běžeti celá

zn'Ovu (srov. rozh. čís. 7651 Sb. n. 's.). Z toho plyne závěr, že jest pro
spor bezvýznamná okolnO'st, kteúou považovaly nižší souely za ,ro~hod
nou, že totiž žalobce podal již za tres,tního řizení' dne 25. ři'jna 1928
žalobu na n1Í'bradu škody a že v této žalobě, o niž bylo sporné řízeni
přerušeno podle § 191 c. ř. s. až do pravo'P'latného skončení lres,tníbo
řízení, vedeného ,proH žalovanému, řádně nepokračova}, učiniv návrh
na pokračování' ve SpOTU teprve dne 20. října 1932. Usuzovaly~li nižší
soudy z této okolnosti, že žalobce, podav návrh na pokračování v ří'zení
o uvedené žalobě po vín než 19 měsících po skončení trestního řízení"
projevil trvalý nezájem na S!p'O!rUI, a že právní účinky přetržení proml,čení ,podáním této žaloby podle § 1497 obč. zák. nenastaly, neposoudily vě'c správně po snr<ince právní v 'Otáz'ce promlčenú žalobní,ho nápoku, neboť přehlédly, že v soU'zené věci promlčed' lhůta (§ 1489 obč.
zák.) pro připojení se žalobce jako soukromého, účastníka k trestnimu
řízení začala běžeti- od 11. Ihřezna 1931 znovu. Poněvadž náwh na pok,račovánf ve sporu, 'ličiněný dne 20. října 1932 II soudu, byl podán ještě
před uplynutím této nové proml,čecí, Ilhúty, nenas,talo pmmIčení žalolbního
nároku. Pro odchylný právní; nhor v otáz'ce promlčení nezabývaly se
'nižšíl soudy ostatnfmi, ná1mitka\mi, Jež žalovaný vznesl pf'olti žalobnímu
ninoku ve věd samé, taJkže jest řízení, kusé (§ 503 Čí's. 2 c. ř. s.).
čís.
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vody:

Podle § 231 ex. ř. odst. 2 ex. ř. musí se ten, kdo s odporem byl odkázán na pořad, pr"va, vykázati v jednom měsíd po tom,co roz",rhové
usnesení bylo doručeno, že již zahájil spoJné řf,zenlÍ', jehož jest třeba
k vyřízení, OOpO'fU, jinak usneseni, rozVirhové k návl1hlU každéJho oprávněného odporem dotčeného bude provedeno nehledíc k odpom. Z povahy věci plyne, že v p'řÍJpadě, kde byl ,proti rozhodnuti o odkázání na
pořa'd práva podán rekurs, počíná s~ měsílčn,í lhůta teprve dnem daru"
čení usnesení o rekursu ue'b dovolaclho rekUf\Sill, neboť dokud je možné
vyřfzení od.poru pořadím -sno1k v exek!ulčním 'ří,zení" nellze na účastnílku
,podavsím o:dpor žádati., by zámveň zahájil spor, j5n,ž by Se stal naprosto bezpředmětným,. 'kdyby jeho 're:kursu bylo v N'Zení exekučním
v)"hověno (srov. Sb. n. s. 6s. 7697 a rozh. býv. vid. nejv. sawdu
z 1. ,srpna 1906 ,čís. 13040 J. HI. 1906/44). Podal:a-l,i, tedy stěžova'lelka
relrurs p'roti odkázání na pořad práva, prod:l'oužilla se tím samočinně
Ihúta podle tohoto ustanovení tak, že F nebylo, počítati od doručenÍ'
rozV1rhového usnesení" nýbrž teprve od! doručení' usnesenÍI rekulrsního

soudu, a vyslovH"H první soud usnesenim ze dne 7. njna 1935 tento následek pod'án,í rekursu, nešlo ve skutečnos,g ,o prodloužení zákonné lhůty
soudním usnesením, jež by by'lo ardť podle § 58 ex. ř. mepřlpustné,
nýbrž o zjištění', že prodlouženi nastalo podáním rekwrsu pToti odkázání
na :po-řad práva. Důvod, z něhož rekursní soud změnil usnesení prvního
soudu, tudí,ž neobstojí.
čís.

14866.

K § 231 ex. ř.
Byl-li proti odkázání na pořad práva podle § 231 odst. 1 ex. ř. podán
rekurs, počíná se měsíční lhůta podle § 231 'Odst. 2 ex. ř. teprve dnem
doručení usnesení vyřizujícího rekurs neb dovolací rekurs.

Předpis čl. 49 obch. zák. platí jen pro obQhodnícestující, kteří ce~tují
po přespolních místech a jsou oprávněni uzavírati obchody, nikoliv však
pro místního zástupce, třebas místo jeho činnosti jest vzdáleno od sidla
podniku principálova.
Oprávnění mlstního zástupce jest posl11lovati podle čl. 47 obch. zak.

(Rozh. ze dne 12. ledna 1936, R II 604jS5.)

(Rozh. ze dlne 15. ledna 1936, Rv I 29,1/34.)

ROlzVirhovým llS,ne's,ením ze dne 24. zMí 1935 bylo vysloveno, že
částka 30.447 Kč 50 h přikázaná vymáhajícímll věhteH Robertu L-ovi
na částečnou úhradu jeho vJ"konatelné pohledávky bude v dúsledku platebni zápovědi a ustanovení §383' a násl. zá'k. čis. 76/27 sb. z. a n. po
právní moci loho,to usnesení, s přirosUými tlraky poukázána bemímu
úřadu v Č. T. Baruka Č. T. (knihovní věřitel) byla odkázána ,se svým
od!po'fem na pořad !pr"va, proti čen,u1žpodala Jekurs. Soulča,sně byla jí'
usnesením p'rvnih'Osoudu ze dne 7. října 1935 prodloužena lhůta podle
§ 231 ex. ř. ll' měsíc. Reku r sn í, s o u d návrh zamHI proto, že lhůta

§ 231 jest ,Ihútou z"konnou, nikoliv soudwvskou, takže ji nellze prodlloulž i ti.
N e j v y Š š í s o u eI obnovil usnesení prvého soudu.

Proti žalobě na zap;l,a'cení, pohledávky za objednané a dodané zboží
namitla žalovaná, že pohledávku tu již zaplatilla zástupci žal,obkyně
M-ovi, o němž se domníva:la, že :má pl·nou moc k ilnkalsu a to Hm! sprše,
že jí' odevz,dal nekvitovaný účet žalobkyně touto mu zaslaný. P r v Ý
s II U d hlobu zamíH. O d vol a 'C í s ,o u dl ža,lobě vyhověl. D ů v octy
Pmcesnf soud po'.'ažuje agen,ta žalobkyně M-ého jenom proto, za oprávněného při'jímMi pl'acení:, že to sám o sobě tvrdil a že sám účet předložit
0-ý neměl vš",k plnoU' moc k uzavírání obohodů a Ihyl stMe činným
Je,n ,na témže místě. Podle toho nebyl M-ý ces,tujídm ve smyslu poslední
vety č.l. 49' oboh. zák. a rozsah jeho plné moai nemůže proto' býti posuzovao: ,podle tohoto zákonného ustanovení, nýbrž jenom podl,e čl. 47
obch. zak (Staub 1908 s,tr. 299), podle něhož o obsahu p'1'né moci ob-

-

čí,s.

14867 -

-

44

čís.

14868 45

chodního zmocněhce nerozhoduje udání tohoto zmo'cněnce, nýbrž jenom
vu,le principáIova, kterou I,ze od'loditi z vnějšího jeho chování. Než pouz.e
z toh'O že M-ému byl'O nařÍlzeno odend",ti účet, nel,ze p'Odle § 863 obc.
zák. u;uzovati bezpečně na t'O, že byj, ta!ké oprávněn k přijeti kupní c.e.ny
a k poskytnutí 5% mbatu. To nelze usuzovati ani proto, že ~ebyla k uctu
připojenu složenka. Vždyť účet, v kterém bylo vl':?'fazeno je?om skonto
2% a který byl splatný až po 60 dnech, nebyl ntJak kv!.tovan a ne~yl'O
tudí,ž důvodu, aby nehl'eclě Ik předpisu č.I,. 510bch. zák. se bez dals!ho
mělo za to, že jednatel, který Ipředloži;l účet, je také oprávněn k přijí~
máníl

peněz.

Ne j v y Š š í, s o u- cl

nevyhověl

žalobkyně domáhá se od'sou~en~ žalované k vrácení. předmětu pro~
daného s výhradou práva vlas~mGk.ehobnebo dk zaPII<!lCe~1 zlbytkdu ~rhlobve
ceny. p r v Ý so u d ",,,na I podle za'lo y, o . v o . a C I s ou· za o u
zamítl.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dov'Olání.

D U vod y:
Jde o alternativní žádání a nikoliv o alternativní z;mocnění' podle
ř. s., jak soudí odvola~i .sou~. T? ~ys~ítá jednak z toho,. ž~
<lovolatelka S<!lma ještě v do.voJanl. zd'ura;mule,. ze vzne,sl~ <!l!terna!l.vn!
žalobní žádost, jednak z .0bs1!hu. z~lobm?o n~vrhu, v .nemz. se. z~da
odsouzení žalované 'ke ·dvema pl.n.eulm v zalobe uvedenym, mkohv jen
odsouzení k jednomu plnění s možností žalované, aby se zbavila tohoto
plnění, jež jest výlučně př:dlffi~te;?, žalo.by 11 ,r?zhodov<iní, zapl;acením
peněžité sumy, jež se nepozaduje Jako zav·azek zalované. Takova alterriatibní žalobnÍ žádost jest všwk v daném případě neoprávněna. Ve výhradě práva vlastnického nu~no v po,chybnosti spatřovati i mlčky ujednanou výhraduods'tupuod smlouvy, jestliže kllpitel ji nesplní. UpIMňování nároku proÓiatele na vrá:cení věd není ovšem podmíněno před,.
ohozím pfOlhlášením odstulPu, od smlouvy ve smysl", § 918 obč. zák.
(rozh.čís. 11214 Sb. In,. s.), znamená však v pod'ybnosti odstup od
smlouvy, nebylo-I,i vymíněno, že smlouva má přes vrá:cení věci trv<!lti
dále (rozh. čís. 12242, 12521 Sb. n. s.). žádá-Jí VŠ<!lk prodatel zaplacení
t.rhové ceny, dává tím najevo., že trvá na smlouvě, ježto zaplacení muže
žádati pouze, Í'e~li ochloten přenechati kupujícímu vlastnictví k prodané
v.ěd. Nemůže tudíž prodatel oba náoroky, t. j. nárok na vrácení věci a
nárok na zapl,acení trhové ceny uplatniti záoroveň, nevymínil-li si zvláště
takové právo. Nelze proto kupiteJe ani aUernativně odsoulditi k vrácení
věci nebo k ziliplacení trhové ceny (rozh. čís. 8669 Sb. n. s.). DO'lolatelka netv,rcl-Na a nepmkázal.a, že podle dohody, učiněné se žalovanou,
měla kupní smlouva přes vrácení věci trvati dále, že upIatňování. nároku
na v,rácení, věd plyn.oudho z výhracly práva vlastniokého nemělo znamenati o·ds.1Iup od smlouvy a že tudíž byla oprávněna žádati 'současně
s vlrácením věd i zaplacení' IkoLt!Plní ceny.

§ 410 c.

dov'Olání.

D Uvod y:
žalovaná uplatňovala zánik zažalované pohledá\lky následkem její~O
z<!lplacení k rukám M-ého. ByIo p;roto j~jí povinnos'U, ab~ d~k~zal"" ,ze
tento byl k inka'su pro žal'Obkym opravnen. Toto opravn~m ~-ého
k inkasu' nelze vyvodUj z předpislt č1. 49 obch. zák, ktery pIa!! ~rc:
obohodní cestujíd, kteří cestují mr přespolních místech a jsou opravnem
uzavírati obchody, který všaik neplatil pro místního zástupce, který necestuje a jenž jes,t ·činným pome na jednom místě, třeba's vzd~leném
od sídla podnikup'rincipálova. Oprávnění. takov~?o n;í,stního za~tul~ce
jest posm:ovati podle čL 47 ob oh. zák. Je~t tudlz k. mkasu .opr.avne~,
byl"li k tomu výslovně nebo mlčky zmoonen. že
byj, mlstnlm zastupcem, vycházl z dopisu žalobkyně ze dne. 3. nl~a. 1?3], ve k.~erém
byl pověřen zastoupením žalobkyně ve V. P. a ze z]lstem, ~e pro z~l~b
kyní necestoval. Jmenovaný nebyl žalobky.~í z;~oc~ěn k. I.nkas~,. jezt~
si podle dopi'su ze dne 3.. října 1931 v)'hradIj,a, ze zakazmcI: ma]!, pf.~~I.t1
přímo žalobkyni; ale ani z toho, ž~ žalobkyně zasl~l~ ~ekvltovany .uc~t
M-ému, Iclerý pak účet odevzd.aJ zalovane, nelze' jes~~ ,vyvozo.vah, :e
žalobkyně d1!la způsobem každou, !po~hybnost vylu~u]'cl.:n na jevo, ze
zomcňuje svého. agenta k inkasu' klllpnl ceny (srovnej ol. :>1. o:bch.. ~"k.),
ježto zaslání ne.kvitovaného účtu z«stupci mohlo se sláb I k yné~u
účelu než k účelu inkasnímu. Nehyl-Ii M-ý podle shora. uvedenych za:
konn~ch předpisů bez plné !noSi, udlěl-e~é n:u ::ý~lovně nebo asp?n
mlčky, oprávněn k ínkals"" nemel a zalobkyne am,pfl'Čln:u, a?y upozo,r.ml~
žalov<!lOlou ještě zv1.áŠtě na tO j že M. nemá p'lne mocI k Inkasu, nybrz
b}'lo věcí žalované, alby se před placením M-u přesvědčila o jeho inkasní
plné moci.

.l!:-y

čís.

14868.

14867.

Do povolení vkladu exekučního zástavního práva na nel1lovltost mohou si stéžovati i osoby, jichž knihovní práva byla zápisem dotčena,
třebaže § 123 knih. zák. nepředpisuje jejich zpraveni.

Přlsliušelo-Ii žalovanému podle žalobní žádosti právo volby mezi

(Rozh. ze dne 16. ledna 1936, R I 1307/35.)

čis.

dvěma alternativně požadOvanými plněními, nelze ho odsouditi nepodmínečně

k jednomu z obou plněni.
(Roz;h. ze dne 15. ledna 1936, Rv I 293/34.)

P r v Ý s o u d povolil dne 6. června 1935 v)'máJhajícímu věřHeE
R-ovi exekuci vnuceným zřízení!m práva zástavního na nemovitostech povinné. Do tohoto rozhodnuti stěžuje si Spořitelna v D. P., jíž
Alo~su

-

Čís.

-
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Čís.

14870-
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byla P?volena rovněž exekuce vnuceným z[[zenim práva zástavního na
nemnvllostech povinné cine 8. června, namítajíc., že exe·kiuon.í titul na
základě něhož byla povol-ena exekuce Alo,i'su R-ovi, nebyl tehdy d~sud
pravoplatný. Rek u r sní s o u do rekurs odimítl pro nedos·tatek legitimace její k rekursu.
N e j v y Š š í s o II d nevyhovél dovo'ladmu rekursu.
Důvody:

RekursnÍI soud 'správn.ě 1ll1zna1', že napadené usnes.enÍ prvního soudLl~
jímž byl povnlen vklad zástavního práva pro vykonatelnou pohledávku
Aloí'se R. v částce 444 Kč 75 h s přílslušen-st·vím, bylo vydáno v exe,kiuč"
ním řízení. Ale § 88 odst. 2 ex. ř. sám naři·zu~e pou-ži.tí ustano,venÍ- ·obecného zákona lmih:ovn'ího' pro povoleni a výkon vkladu prá'va zácstavniho
dokinih a nutno proto také otá~ku oprávnění k rekmsUI podle knihovníhe>
z,;;kona posu'zovatí. Nelze tudlí,ž upřHi právo rekursU! podlle § 126 kn. zák
OSDbá?l,. j~ž jsou zápisem poškozeny, třebaže § 123 kn. zák nepředpi
sUl]e J JeJIch zpravení', ale podsta'tným předpokl"clem je'St, že jejich
knihovní práva byla dolčena. Tomuto pohdavku však není v projednáva:ném případě zadosti učiněno, neboť dlovolLací rekulfentka, lež teprve
později nabyla věcného, práva k nemoviIŤosti náležející povinné straně,
není účas'tnicí řízeni, jímž sí předchozí věří,tel vymohl zástavního práva
.. k téže ,nemovitosti, a nebylo její: právo, jež v rozhodné době (§ 93 kn.
Úk.) ještě neexi.stoval,o,llap"deným zápilslem dotčeno.
Čis.

14869.

Předpis čl. IV (2) zák. čis. 251/34 Sb. z. a ll. !plati i tehdy, byla-Ii
po 1. lednu 1935 r o z šiř e n a původni žaloba podaná a odpůrci doručená před 1. lednem 1935.

(Rozb. ze dne 16. ledria 1936, R I 1378/35.)
ža:loba, jíž se žalob-ce diClmáhá na žalovaných soJ.idámíhlO z"placení
služebníoh požitků za dobu od 1. července 19.31 do 30. dubna 1932
v celikové výši 16:466 Kč 70 h, byla u soudu podána a žalovaným do!'Učena v roce 1932, tedy před úČÍ<nnos!·Í' zák. ČÍS. 251/34 sb. z. a n. Po
účinnosti tohoto zá,kona, t. j. při ústn.ím ]ednilOí, dne 19. dwbna 1935 rozšÍ'řÍ,1 ž"lobce ža:lobní žádos'l o služební, požitky sp],atné v době od· 1.
května 1932 dlO 1. dll'bna 1935 včácstce 57.633 Kč 53 h. P r v Ý s o u d
rozšiření žaloby přípiUISltH, rek II r s II í s. 'O Ul d náv,rh zamUI v podlstatě
proto, že: o čás,ti, jíž se mzší·ření žaloby týká, by musil rozhodovali soucl
vzhl,ed-em k čl. IV zák Čí'S. 251/34 Sb. z. a n. v řízení upraveném zákonem čis. 131/31 Sb. z. a n. o pracovních soudech, zejména pokud jde
o ří"ení dovol"CÍ, takže jde o- říczení od;Jilšné od řízení., jehož jest použíti.
při rozhodováni o původn'ím žalobním nároku.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl oovoladmu relkiursu.

D

ů

vody:

Spor byl zaháJjen u okr;sn,ího soudlu, v jeho,ž okresu nebyly zřízeny
aní pracovní soud "ni oddelení .pro pra-covní spory. V této době platily
llokresnfch soudů jednajídch na mí,sto pra.covní.ch soudů podle § 42
záck. č. 131/31 Sb. z. a n. obecné předpisy cíví.lního řádu o řízení. Teprve druhým odstavcem čl. IV zákona Č. 251/34 Sb, z. a n. bylo ustanoveno, že o z"stupov"ní v praco'vní,ch sporech u okresnÍCh soudů, které
jednají na místo prracoVlní:ch soudů, a rovněž

'O řízení,

až na llis,ta-n.ovení

o přísedídch, pl"tí l1,s[anoveni zák. Č. 131/31 Sb. z. a n. V čl. VI téhož
zákona bylo ulstanove'l1'o, že předpis čl. IV (2) nep.];"ti, byl~lí spor zahájen pfed úČÍ<nností zákona č. 251/34 Sb. z. a n. Z tohoto nového před
pisu je tedy ,patrno, že o národoh·, jež byly vyvozovány z pJacovniho,
služebního nebo učebního pom:ěrUl, založenéhO' sOUlkrOlmoprávní sml'oU'vou, vZHli!kl!ých m'ezi zaméstnancem a zam:ěstnavatelem, musi, býti pro-

jedn<ÍJno zvlitštn,m řítzením upraveným podle předpíls'ů zák. Č. 131/31 Sb.
z. a n., pokud tyto nMoky byly u soudu uplatňovány t"prve po 1. lednu
1935, a z<ÍJkon n.eroze'Znává, zda se ulPlatňování,d'ěje podáním nové žaloby, anebo rozší·řením původní ža'].o'by již před 1. lednem 1935 u Isoudu
podané a odpŮ'rci d'omče'l1é. Že uplatňováním nároku jest rOlzuměti též
rozšíření žaJolby plyne z úvahy, že podle druhého odstavce § 232 c. ř. s.,
vznese-li některá strana nárok teprve za rozepře, na'stane zahájení sporu
vzh}edem k tomuto náwku' teprve tím časem, kdy se ho byl'o clomácháno
při ústním jednáni. Rů,znost říczeni, jež by musilo býtí provedeno' o pů
vodní, a rozšířené žalohni žádosti, je tudíž v této věd na závadu, ;by
ž"I,obní žádost moMa býti- navrženým "půs:obem rozší'řena, iežto tím by
bylo řízeni zřejmě značně stÍlženo (§ 235 odst. 3 c. ř. s.). čís.

14870.

K výkladu § 32 (2) poj.zák.
Kdy ručínav~hovatel s hlediska § 32 druhý odstavec poj. zák. za
nesprávné údaje, zapsané jako jeho odpověď do pojišťovacího náv~hu
jednatelem pojišťovny.
(Rozb.. ze dne 16. ledna 1936, Rv I 429/34.)
Proti

žalobě

na liIkvid"cj, škody

způsobené

žalobkyni. krádeží a vlO'u-

páním naimítla žalovaná! poji'šťovna, že nenÍ' povinna škodu li:kvidnva'Í.i

proto, že žalobkyně při uzavření po.jišťovací smlouN'y udala v pojišťo
vacím náv.rhu na otázky, zda byla již někdy okradena, že nikioliv, pří
vyšetřování způsobené škody však přiznala Hkvida!ofU žalované, že
byla. j-iIŽ v'ÍlCekráte okradena. P r v Ý s o u d uznal podle žaloby, o do "
vo I a c í s o u d žal'obu zamítl. D ů vod y: žaIobkyné při sepisování
návrhu. pojišťovacího řek!:a pouze, že se jí sem t"m ztratila nějaká láhev
p~va a něco na dvo-ře, že však nehlásila tedy zatajila - poji'šťova
clmu agentu Františku H-ovi a do návrhu k otázce neuvedla, že byli vice-

-

Čí,s.
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-

čís.
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krále okradeni, hud' ze sklepa o zásoby potravin, nebo o slepice v kurnúku, prádlo ve stodole při sušení, že byl jím sud petroleje v)"puštěn, a že
posledně v r. 1918 a 1919 v chU"ku zabilta byla březí prasnice. Soud odvolací zjistil, že žalobkyně toto pnznáni o stavšfch se u nioh krá<:1eží,
pokud se týče vloupání, učinila. Žalobkyně ·nepopřela, že by o těchto
krádežkh, pokud se týče vloupánfch, nev,ěděla, neb na ně zapomněla,
naopllk výslovně tvrdí, že je pojišťovacímu agenrDu H-ov! také udala.
Jde tu O, krádeže značných hodllot, nikoli 'krádeže ceLkem málo cenných
věcí, a právem pDukazuje žalovaná na to, že v·Mouc o těchlo krádežích
b)"la by snad pojištění neuzavřela neb uzavřela za jiných pDdmínek.
Prvý soltd pDkládá za mzho<:1né, že žalobkyně nejednala obmyslně, než
tu právem poukazuje žalovaná na to, že ke ztrátě nároku na pojištění
není třeba, 8Jby se nepravé udání neb zamlčení okolnosH stalo obmyslně,
stačí tu dle § 5 odst. 4 ,poj. podm, vědomí o, nesprávné odpovědi k otázkám, po, případě prostě i zamlčení olkolností, na něž b)'la tázána žalobkyně, jak patrno jest ze závazného druhého odstavce § 32 z"k. ze dne
23. prosince 1917 čis. 501 ř. Z. žalobk)'ně nesplnila tudíž § 5 odst. 2 a 4
po~ išťovacích podmínek uloženou ji povinnost, zaml'čelačetné krádeže
před pojištěnim II ní se s,tavší, ač jí by,l'y známy, n'ásledkem čehDž není
žalDvaná povinna jí dle uvedeného ustanDvení pojišťovacíoh podmínek
pOSkytnDuti pojístnou náhradu, neboť žalDbkyně svým podpisem p'ři~
hlášky ručila sama za to, že v přihlášce učiněná udání jsou úplně
správná, třeb"s byla napsána Dd zřÍlzence ústavu (§ 5 odst. 5 ,poj.
podm.).
Ne j vy Š š í s o u d uložil odvolacímu soudu nové jednání a rozhodÍl1utí.
D

ů

vody:

Dovolací dŮVDd právní mylnDsti< (§ 503 Č. 4 C. ř. s.) jest potudopodpDkud dovol"telka vytýká, že odvolací soud ne~právně vykládit
ustanoveni § 32 dmhý odst. z1ÍJkona ze dne 23. pros.ince 1917 č. 501 ř. z.
Jde o povinnosti, ul0·žené v § 1 všeobecný'ch <pDdmínek tomu, kdo se
uchází o pojištění, aby totiž udal dle pravdy všecky sku'lečnosH a okolností, které k vůli uzavření pojištění ústavu Dznamuje a ",teré slouží
k ozn"čení a posouczení nebezpečí, jež má ústav převzíti. Podlle čtvrtého
odstav,ce tohoto, § 1 jest nesplněním těchto ,povinností zejména vědomé
nepravé udání v pojišťovacím návrhu, anebo vědomě ne~právná odpověd' k o,tázkám, nebo zamlčeni DkolnO'stí, na které byl nav1'hovatel
tázán. ža.lovaná strana pak sama tvrdí a v dovolací odpovědi zdůraz~
ňllJje, že otázky o předchozkh krádežkh jsou podstatnými pro převzetí
nebezpečí. Jde tedy o závamosti, jež podle pojíšť'Ovadch pDdmínek,
tedy dle úmluvy stran, dlužno vůči pojišťDvateli splniti před pojistnou
příhodDU. Ustanovení § 5 čtvrtý odstavec vše obec. poj. podmínek o následcích pDTIUšeni těcht'O závazností jest tudiž posuzovati j8Jko úmlmnu
prupadní, o které platí velící předpisy § 32 první a druhý odstavec zákona o smlouvě pojišťovací ze dne 23. ;pwsince 1917 č. 501 ř. z., z nichž
statnčn,

v sDuzeném ;přílpadě pfi.chází v itvahu odstavec dmhý. Tohoto záJkonného ustanovení se dDvolává sama žaJlovaná strana a také odvolací soud
poukázal na ně v důvodeoh wzsudku. Z dalších vývodů jeho VŠ1lk patrno, že se otázkou, nese-li pojistník p'Odle § 32 dmhý odstavec vinu či
nic, obÍlrá jen potud, že ~,~.~avinění P?jilstníkov'O podle § 5 odst. 4 poj.
podmínek usuzuje hl'avn,e J" z toho, pk dotyčné prohlášené žalobkyně
bylD zapsáno v písemné pojišťovaCÍ' přihlášce, neboť podle odvolacího
soudu žalDbkyně svým podpisem přihlášky ručila sama za to, že v při
hlášce učiněná udání jsou úplně 'správná, třebas byla napsána od iří~
zence úst<;lVU (§ 5 odst. 5 poj. podlu.). S tímto práwl>ím názorem nel,ze
souhlasiti. Nejedná se jen o, ručen.í pojistníkDvo za obsah pDji'Šťovacího
návrhu, jehož 'sepsáníl svěřH jednateli ústavu, nýbrž jde o Dtázku' zvláštní,
zda poji'stník p.ře sto, že písemná o<jpDvěd' se objeví nel>právn.DllJ, n.enese na tDm vmy ve smyslu § 32 druhý OIclst. uved, zák. Na pojis'tníkovi
by Dvšem bylo, aby nezavinění svoJe prokázal (§ 1298 obč. zák.). Pro
rozsa.h zavinění' je směrodatný předpis § 5 'Odst. 4 všeob. PDj. podmínek,
jenž nenÍ' v nep.rospělCh pojistníkův Dproti velícímu' předpisul § 32 druhý
Ddstavec pojišťovacího zákona (srv. § 42 téhož zákDna). Po,souditi tudíž
jest, zda žalobkyně k otázkám jÍ' položeným OdpDvěděla védomě nesprávně, nebo zamlčela okolnosti, na které byla· táz8ma. Odvolacímu
soud,: j~st sice přisv~dčíti, .že. není třeba 'o.~myslnos,ti, avša:k zda jest tu
zavmeUl v naznačenem pra've sm)"slu', to Jest posotldHí podle celého
skutkové~o cl~je, tedy .přihližeti j~st~e VŠem Dkolnostem, za který,oh s,e
stal projev za'lobkyne, a mkoltv pmstaN' jen na tDm, že nawhovatel
pnostě ručí za to, co jest n1lpsácno v pisemném dotazníku jako jeho, Dd~
pověd'. V tom odvolad sDud pDchybil; neřeší tedy plně otázku zaviněni
ž&~obky~,ě, nepř~tav ze zjiště.n,í prvn,ího .'SOUdUi ve své sO'llJhrnné zjištění
anI .to,. ze Fran!"sek..H. vy,plnoval, dDta:zn:llk přesně dle odpovědilžalob
kyne az na to, ze pn bodu 19. a 20. napsal odpověd' zwpDrnou ač mu
. bylo hlášeno" že se jim ztratllo někdy někoUk lahví piva a an& ,~'" s tim
jinak nevypořá:dav zejmén'a vzhledem Ik tomu, že zjištění: to žalovaná
stran~ ~.?~~lá~í n<IJpadá. :'o~obně odvolací sDud nepřejal ve své sou~
~~nne zJlsteU! vse to, ,00 zJl>stI'l první soud z vÝPDvědi svědkyně FranhSI~y ~., pmvd. L.,. ~niž se s tím bliže vypořádaL S hledí,ska správného,
pravmhDposo~~em jde tu 'O sku1ečnos:ti pm rozhodnlltí podstatné, .a
d~~olatelka ,pravem nedo·statky v posléze uvedeném smě·~u' vytýká, opi.raJl'c se o dovolaoí· důvod § 503 č. 3 C. ř. s.. Poněvaclž se odvo.Ja:cí soud
vychá~eje z jín~ho. právního názoru, plně neobíral skutkovýmiokol~
nD~tml (01)ho'dnyml pro posouzení zmíněné otázky zavinění žalobkyně,
bylo rD.zsude~ ,podle § 496 č. 3, § 513c. ř. S. zrušiti. a ·nařídiH doplněn!.
Podle jeho vys,ledku Dvšem hude na odvolacím s'oudu, aby tllké zkoumal ve smysl~ § .32 druhý odstavec záckona o smlou"ě pojilšťovaci
zed:?e 23. prosmce 1917 č. 501 ř. z., mělo~lii, či nemělo, Ipo~ll'šení závaznD~lI tam nmnačené vliv na dostavenÍ' se příhody pojistné nebo na
objem plněni pojistitelova.
Clvllnt rozhodnuti XVIIi.

4

-
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úraz jest s hlediska pojistně-právního pokládati za pravidelnou
úmrtí, sebevražda je pouhou výjimkou z normálních úmrtí.

při:

činu

(Rozh. ze dne 16. ledna 1936, Rv 1814/34.)
Manželka žalobcova Františka Sch-ová byla u žalované společnosti
poji'šlěna pm případ smrtÍ' způsobené nehodou na 20.009 Kč. Dne 18.
října 1931 zemřela ullopením, pojišťovna však odepřela žalobci pojištěný peníz vyplatilti. PmH ža,lobě na vYlplacení pojistky ullJmHla poji,šťovna, že není povinna poji1stku vyplatili, poněvadž Františka Sch-ová
nezemřela :z:pŮlsobem v § 3 podmínek pojistných uveden'ým, nýbrž sebevraždou spáchanou v sHně opUém st:lVU, Ikterážtosmrt poji'štěním kryta
nebyla. Niž š i, 's o u d y uznaly poclle žaloby, o cl vol, a c í s o ud
z těohto d ů vod ů: Františka Sch-ová zemřela utonutím. Tato smrt
mohla býti způsobena zločinem osoby třeN, sebeV7fažclou nebo nahodi~
lým úrazem, t. j. ve smyslu § 3 všeob. pojiM. podmínek nedobrovolnou,
na vUl'i poš1kozeného nezávis,lou a náJhlým zevnějším způls,obem nastalou
oko,lností, při čemž podle § 1 těchže podmínek nesměl býti úraz takový
přivoděn zřejmou opilo'StÍ'. Zločiln tu je vyloučen, neboť nebylo na
mrtvole shledáno žádných tomu nasvědčujídoh známek a trestní řízenÍ'
z tobo duv;odu bylo též zastaveno. Sebevražda byla sice žalovanou namí,tnuta a pod důkaz posta1i'ena, avšak výsleclek je negaU\Cní,. Pro ni
mluví jen uvedená zpráva po1ice~ního ředi,te1st'ví v L. vyslovujkí pouhou·
domněnku, že Sch-ová prý se vkekráte o sebevrwždě zmiňovala, ale ze
srovnáJní všech důkaznkh výsledků nelze dospěti ke zji'štění a přesvěd
čení" že Sch-ová mělla sehev;ražedný úmys1 a že sie utopila dobrovolně.
Uváži-Ii ,se, že smrt nási,lná z ruky třetí osoby je vylouče,na a neby,la
wni namítána, že pro domněnku sebewaždy nebylo ,pranic určitého
zjištěno, nezbývá než míti> p'ravdépoclobně za to, že Ultonutí So~ové na~
s.lallO skutečně nešfastnou náhodou, tedy úrazem ve smyslu všeob. pojišť. podminek, neboť sebevražda je pouhou výjimkou z nmmálnkh
úmrU, jež jinak podle přirozeného' běhUl ži'vota je předpolkládati všude
lam, kde pro tu,to výjimku není důvodů, a důkamí' břemeno žalobco,vo
nelze rozumně chápati jako po,vinnost prokázati ·strúktně. něco, ,pw co
přimých dŮlkazů není, co však nutnO' předpokládati za dané, nen.í-li pro
opak dos,tatečných dův;odů.
Ne j vy Š Š í s o u d nevyhově'l dovolání.
Důvody:

Dovolací dů"od ,právní, mylnosti (§ 503 Č. 4 c. ř. s.) dovo'latelka do~
Um, že prý odvolací' .goud neuskutečni,l zásadu, kterou vy;slo,viI
v souhlase s jejími odvolwcími vývody ohledně důkazního břemene. Podle dovolatellky se to stalo především na tom mÍ'stě vdůvodech mpaUčuié

deného rozsudl<u, kde uvedeno, že »při sro1i'nání di'Jkaz.ních výsledJků
nelze dospěti ke zjištění a přesv~dčeni, že Soh~ová měla sebeV{~žedné
úmysly a že se utopila dobrovolne«. To podle dovolate1ky nestačI; kclyz
není dokázán úraz, pak podle ni mu,si sou'cl aspo,ň dospěti ok přesvěd~
čení že se Úfaz stal,. DovoIatelka ,při tom přehHží, že odv;olací soucl
sk'll't~čně k tomuto kladnému Ipřesvědčení dospěl mavfraje v rozsudkll
dále že nezbývá než mfti logicky a pravděpodobně za to, že utonuU
Soh:ové nastalo sklltečně nešťastnou náhodou', a U'suzu'je z toho ,správn,ě,
že to hylo úr~ze,? ve smy;slU' ,,~.~obecných pojišťo,::~cílOho podmíne~. Ani
rozvaha odvolacíno soudu o vYJlmečne povaze pnpaclu sebewazdy a
tom co dále u,vádí se vztahem k úrazům, nepříčí se pravidMm dlIsledno:sti. neboť v ohonu poji1šťovacím, o jaký výlučně jde, pojistná událost tedy úraz jes,t s Medi,slka poji-stně-právního jevem pravi'ddným,
jistě aspoň pravidelnějším nežli sebevražda, jež by v tomto smyslu byla
z něho výjimkou. Poněvadž odvolací soud' v tomto rámci v podstatě po~
stUlpoval ve syých úvahách, n,ejsou oprávněn,y dovolatel6ny výtky nesprávného pmvmho posouzenI'.

°

čís.

14872.

Res judicata.
Byla-Ii žaloba manžela na rozvod manželství z viny manželky, která
s rozvodem nesouhlasila, pravoplatně zamítnuta, bylo tím pravoplatně
rozhodnuto, že manželka nemá viny na rozvodu a nemůže manžel tytéž
skutečnosti uplatniti jako důvod rozvodu ani v pozdějším sporu.
(Rozh. ze dne 16. ledna 1936, Rv 12261/35.)
žalovaný sOllhlasil- s tím, by rozl'od jeho manželstvi s žalobkyni pro
hluboký rozvrat, jak ona se toho domruhá, byl povolen, ale z viny žalobkyniny. Svůj návrh odůvodn,i'l týmiž okolno'Stmi, o něž 's.ám již drlve
opřel žalobll o wzvod ,s.vého manželství z viny nynějši žalobkyně. Žaloba jeho byla piravoplatně zamítnuta. Z 10ho'lo dúvodu, vznesla žalobkyně v. nynějším spmu námitku rozepře rozsouzené, pokud se žalovaný
domáh,al vyslovení rozvodu z jeji víny. P r v Ý s·o u cl rozvedl man,želství pro hlubo·ký rozvrat z viny oboU' stran. Námitkou rozepi'é rozsou~
zené se vůhec nezahývwl. Od vol ac í s o u d uznal na výhradnlou
vinu žalovaného. D ů v o cl y: Napadeným rozsudkem byla pomšena zásada civilního procesu, že nelze znovu -soudiU o' věci jednou už pravoplatně rozsouzené: První, soudce pochybil již formálně, neboť přesto, že
ku pravoplatně rozhodnuté rozepři jest dle § 240 ocls,t. 3 c. ř. s. přihH~
žeti z moci úřeclní,aiřebas nacl to ještě v tom směm uplatnila žalob~
kyně výslovn.ou námitku, neml'hodl' piroH přecipj,su § 261 c. ř. s. zvj.;ištním usnesen-ím, ha nerozhodl, výsilovně wni v napadeném rozsudku, a
jenom n<lpřímo vyslovuje v důvode:ch rozsudku názor, že .o věc pravoplatně rozsouzenou:nejde (rozh ..či's. 11565 sb. n.s.). Než tento názor
. prvého soudu je myloný. Procesního soudce očividně svádi skutečnost,
4'
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že v před'chozím sporu žaloval Jindři-ch A. (žalovaný) a tehdejši' žalovanác Anna A-ová (žalobkyně) výslovně projevila nesouhlas 's rozvodem, keležto teď naopak ,gama ,se domáchá rozvoelu. 'fo ale na věd naprÚ'sto ničeho neměni, když otázkou ,sporu jak prvního tak nynějšího je
totéž; tohž má-li i Anna A-ová vinu' na rozvodu, na nějž bylo nyni
uznáno. Tato otázka byla všwk v předchozím ,sporu pravoplatně už zodpověděna, a to záporně, a jde teď jenom o t'o', zda okolnosti, o které
Jindřich A. nyní již svůj návrh na rozvod z viny žalobkyně opírá, jsou
totoŽily s oněmi, které proti žalobkyni uplwtňoval, už ve spom přede
šlém, neboť jen, tehdy he mluviti o věci pravopl,alně mzsouzené, není-li
se v novém případu rozvodU! (lomáháno z důvodů ji,ný,oh. Tuto olátku
jest pro protlkoumámí obo'll sporných záležitostí zodpověděti kladně,
neboť zcela správně odvolání uvádí, že žalovaný Jindřich A. Ill'euvedl
v nynějším spOJu proti žalobkyni ani jediné okolnosti, která by nebyl'a
bývala již projednáváma v dřívějším IIporu a která by nebyla tam podrobena soudmínlll m~hodnutÍ'. Ostatně ,nejlepšim důkazem toho je i sku~
tečn.ost, že ani strany ani procesní, soudce neshledali potřeby nějakých
důkazw nových a opřeli se o důkazní materiál s:ponl předeMého. Je
ovšem pravela, že žalovaný opiTá nyní svůj návrh na rozvod z viny žalobkyně mimo jiné také, o' tvrzeni,že mu žalobKyně nastrojila jednou
na mi-stě ústnI vody vodu ,se žíravinoU! a že tak, poněvadž pak měl dů
vodnou' oba,vu před otrávením, zpwsobHa takový rozvrat manželsky, že
nel'ze na něm ,spravedldvě žádati, aby s ni žil nadále v manželském spoI"čens,tví, a že se rozsudky před tím vydané o tomlo twz'eném činu žalobkyně výslovrně n,ezmii\ují, avšak to neméni nk na skutečnosti, že
i tato okolnost byla předmětem jednání a tedy tak i rozhodnu-U prvního
sporu, jak todokazuF' předn,es a ná'vrhžal,obcův a prwvodní, usn,esenÍ.
Jestmóe se tedy; jalk rozsudek prvního soudu, tak rozsudek soudů 'Ůdvo
laCÍihlO a dovolacího o této skutečnosti nezmiňují, neznamená to ni:c jiného, Inež že pro svou· očividnou bezdůvodnost nepřicházela vážně
v úvahu a že se i k ní vztahuje výrok prvnílho soudu, že se Jindřichu
A-ovi »jedná O' to, aby smýšlenými okol'n'o'slmi postavi,1 svou maniíelku
dia n~přímivého světla«, dále sl'Ůva soudu odvol,wcího, že »Jindřichu
A-ovi důkaz o skutkových okolnostech, které by nasvědčovaly dlůvod
nos'U žal'Ůby 'O rozvod" úplně selhal«, že »se žalobci nepodařHlO' dokázati,
. že žalovaná ch'Ůvala se v manželstvi tak, jak on to tvrdH« a že Anně
A-ové »nebylo dok<Í!záno nic, co by nasvědčovalo její vině n'a vzniklém
roz'.'ratu' manželském" a konečně i výrok nejvyššiho soudu jako soudu
dovolaciho, že »okolnosti p'Ůtvrzené svěelky vedenými žalobcem jsou
takového rázu, že by se z ni,ch nedwl odůvodni,ti důvod k ro'zvodu«.
Za tnhoto stavu' věd jest žalobkyní. uplatněná námi,tka, že bylo snudem'
už pravoplatně rozhodnuto '0 její nevině, plně opodstatněna.
Ne j vy Š š í s o u eI nevyhověl dovolání schv.rliv tyto dúvndy nd_
volaCího soudu.
čís. 14873.
g

čí's.

Námitka žalovanéh0', že kompensoval zažalovan0'u P0'hledávku pře d
P 0' r e m, nedává podkJaduani p1'O jednáni podle § 188 c. ř. s. nebo

podle poslední věty § 391 c. ř. s. ani pr0' r0'zhodnuti ve smyslu § 411

c.

ř.

s.

0'právněn, aby na věřitelovu likvidní
pohledávku započetl vzájemnou pohledávku dosud nelikvidní.

Dlužnik není mim 0' s P 0' r

(Rozh. ze dne 15. ledna 1935, Rv II 258/34.)
Žalovwná firma koupila svým veřejným společnikem dne ll. října
1932 od žalujíd nábytek. Kupn! cena by:la splatna dne! 1. pros.i:nce 193~:
Před splatnos'ÍÍ kupní ceny po,stoupl'la firma Old. B. a I,ng. R. JI' ,za zboz~
dle účtw ze dne 25. dwbna 1932, 4. dubna 1932 a B. ledna 1932 proti
žalujídpřísllU,šej~,~í.'pohledá'-'~u 7.872 Kč 95 h do vlastnictví ža!ova~é,
o čemž byla žalu'JIcl vyrozumenaJ pk od cedentky, tak od z'alovane s' hm,
že žaloVaJná kompensuje po'stoupenou F pÚ'hledávku 7.872 Kč 95h
s částkou 5.900 Kč za koupený n<Í!mitek. Proti žalobě na' zaplaceníl kupnl
ceny nábytku namítla žalovaná. tuto kompe:HsaJci. r-: i ž š i, • sn ll' dy
u~naly podl; žal??y, ?d VO' II ~c 1 so u d, z ,t~chto. d,u v o,du: Žalova,ná tvrdí, ze vzalemilla rPohlleda~ka nernus,1 byh hkvldnl, ačkO'hv § 1438
obč. zák. tak wstanovuj-e, ježto tO'to. ustanoven';' nyní' pod],e § 391 c. ř. s.
má jen procesní, význwm, a není-U protipohledávka likvidní, musí soudce
vynésti' dí,llčí rD'zsudek, kterým žal'obě vyhoViu~e a o protipohleclácvce knmpensando námHané mus,j. j'ednati dále. To je správné, jenže zapomíná
při tom, že neuplatniJa s''.'ou vzájemnou pOlhledávk,u ve fmmě prO'ce c
suMlní kompensační námi,tky, nýbrž tvrdHa, že sama před žalobo!> vkompensovala čás~ku 7.872 Kič 95 h, kterou jí fi',ma OId. B. a ing. R. proti
žalují'ci' postoupila s pohl'edávkou žalujíci 6.900 Kč za ď'odanou'](lžnici.
Provedla tedy žalovaná kompenlsad sama již před sporem a nenamítala
jí k za:počtení teprve ve 's:pom. Proto' ta'ké neměl prvý soud ve výroku
rozsudlkovém o pfotilPohledávce té se vysl'Ůviti. Nebyla-li však protipohledávka ža,lované ve sporu kompensando namí'tnu,ta, nýbrž samou
žalovanou j i,ž před sporem Ikomperusována, pak podržuj e ustanoveni
§ 1438 obč.zák. o tom, že vzájemná pohledávka, má-U ,se ke kompens,ad hp'ďiH, musí. býti Hkvidní', plnou platnost. Není vytýkaným odporem
se spi,s'y, kelyž prvý soud zjišťuje, že se pohledávka Ike kompensad použitá ke komp-ensacl nehodí, poněvadž nebyl" dokázána její- pravost a
spIatnost. Je si.ce pravda, že se žalujíd ve sporu nevyjádřHa, zdaU vzájemná pohledávka je po p'rávu čNi nk, an,i nenamďta,la, že se ke kompensaci nehodi, když však žalovaná tvrd,j,]a ve spO'ru, že za'žalovaná pohl'edá"ka je vzácjemnoU! pohledá,-,kou kompensad vyrovnána, mu·seI prvý
soud sám od sebe zknulI11IWti, z:dali je tomu tak a zdali zďe byly podmínky, které zákon ,p~o pJ.atnolU kompens<l!ci v § 1438 obč. zák stanovl.
Správnost a záckonnO'st kompens'ace musí dokázati, zažalovwná a nikoli
žalu~íd. Tu přkházI v úvahu, že žalující neUlmala ani pos'Í0lliPenou pohledávku ani postup, a že zboží, za něž pohledá'-'ka ta vmi'kla, bylo
vadné. Je tedy pohIed"vka ta likvidní a nehodila se ke kompensa'Ci.
K platnosti ces,se není si,ce zapotřebí! souhlasu dJ.užníkova, o. tO' však
neběží, nýbrž o to, že žalující- neuznávala ani postoupenou pohJ.edávku
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sa;nu:vNež ne?led,ě.k. t~mu má ! odvolací soud za to, že podIe ujedn<iní
~ela zalovw~a plantt .zal'obkym holo,vě a níkoli dáti si postoupiti ode
]tnl1'Cl pohledaVlku proh ní ,a pak svůj dluh s ní, kompensovati. Ne sice že
by kompensace byla výslovně tehdy vylou,čena, ale vyplývalo to z celé
povahy věci, když hyl položen dů'raz na to, aby kupní' cena byla zapla ..
cena do 60 dní hotově a jen po.d podmínkou hotového placení byla
poskytnuta sleva z kupní ceny.
N e j v y šš í s 'O U d nev)'lhověl dovoláni.
D úvody:
. .P:ot~ z~.ža,l,ované paMed"vce nwmítla 'žalovaná v žalobní odpo,vědi
]edl~e, ze JI pred spl'atností zwža.I'Ované pohledávky postoupi'la firma
Oldn~h B. a I~g. R. pohl'edávku 7.872 Kč 95 h proti žalobkyni, o čemž
byla zalobkyne vyrozuměna i, pos'tUlpitel1kolU i, ža.]ovwnou s tím že žalo-

vaná k0"."Pc':,s'lllje postqulpenou č"stku se zažalovanou pOhle,d'{,VlkOU, a
~ve?,!'a dval~, ~e proto. .zažalovaná pohledávka byla kryta tím, že žalovaná
JI. pns];~Se]IICI :p,ohledavku l<compenso'vwla se zaža'lovanou poMedávkou
pl'semllle. P.r.oh zal'O'hnímu nároku neuplwtnila žalovan,á ve spuru vzájemn~m .pohledavku: ke l<compensaci (§§ 188, 391 a 411c. ř. s:), nýbrž bráml~. se ]~n náml,t~ou, že zaža,lovaná pohledávka zanikla započten.ím jeF
vZ~j,:mne P?hledav~y !ruabylé ,postupem od ly Oldři'ch B. a ing. R. Tím
b:-ltmla se zalovana protIl žaIo'bnímu nároku námitkou provedené ji'ž
pr~~1 sporem. kompensace,. neboť započítací pro}ev žwlovltné se stal
v nl~'u 1932, kdežto žaloba byla žalova-né doručena a tudíž s,por byl
:aJh~ll'm t~prve dn,; 25. J;ed~a 1933. Jde tutdlí,ž o hmotněprávnÍ' n,ámi,tl<cu,
~e ;zalob,m pohledavka zamkla provedenou lkompensacÍ' již před tahá)enlm~!poru (§ 1438 obč. zák.). Kdyby bylo sl<cu'lečně došlo mezi stranalll-! k započtení, měla hy okolnost ta v zápě.tí zaniknutí žaloby'z dů
vodů, že z.ažvalovaná pO,hledá\Cka již před zahájenim sporu započtením
z~m:kla prave tak, jW~O by byla zaplacena (§ 1412 obč. zák.). Pro jednam podl,~ § 188 c. r. s. nebo pod:l'e poslední věty § 391 ,co ř. s. a pw
rozhodnutIvve smy?l" §411<;. ř. s, !lebylo Vv s~uzené věci podkladu, jeMo
z~ SpOlU zal~van.a neprohl<lJslla, ze upl'atnu]e SVOlU vzájemnou pohle~
da~ku k z.a~odem. Jest se proto zabývati jen otázkou-, zda před sporem
~oslo k ,zamku poh].edá~~y žalobkyně zwpočtením vzájemné pohledávky
zalovane. Ja'k bylovdohceno v rozh. ·Čí~. 3749 Sb. n. s" není dlužník
mr~o spor opmw;en, aby na věřitelovu likvidní pohledávl<u z"početl
vzajemnou pohledavku dosuJd nelikvidní'. Nel'ze pochybovati o tom že
za~alovan~ pohled~vka byla likvidní. Vždyť žalovaná proti podstatě
zazalovane pohledavky lnIC nenamítala. N<lJproti tomu nebyla Hkvidní
vzájemná pohledá'vka žalov'ané, ja'ksprávně dovodil již odvolaci soud.
K vývodům ~.ovolání v tO'?to s~,ěm se po,~ot.0ká, že žalob1k)'lně v dopi'se
ze dne. 18. nJna. 1932 vyslovne uvedla, ze se nestalo a ne,stane, aby
pohledavku namltanou započtením a postUlp její na žalovanou uznala.
Dále bylo u:,~ži,U, že žalovaná měla zapl'atiti za dodaný nábytek hotově.
Jest posoudl'Íl podle okolnosU případu, zda dlužník slíbivši hotové za-

placení, vzdal se práva zwpočítati na věři,telovu pohledávku svou vzájemnOU pohledávku. V. tom smě"" jest přihlédnouti ke skutkovým zjištěním prvého soudu, jež nedoznala změny v odvolacim řízení, že žalu'jící firma potřebovala v době prodeje nutně pení'ze, že proto bylo výjimečně sleveno z l<cupní ceny 10% a že zástulpce žalované byl tehdy
prokuristou žalujíd firmy upozorněn, že hy jinak teOlto o<bc!hod neudělal,
kdyby nebylo kri·se, ve které byla tentokráte žaluj'bcí li'rma a lodyby nepotřebo,vala penízeho;tově. Těmito, skulkovými zjiš!ěnílmi jest opodstatněn závěr, že se žalovaná ne ske v.0slovně, avš"k konkludenltním
čilnem, uzavřevši za těchto zji'štěných okolností kupní smlouvu za hotové, vzdala práva za'Počí1ati na žalobkyninu pohIedávku. sv·ou vzájem"
nou pohledávku. Ježto tedy zažalovaná pohledávka neza.ntk],a kompensací, právem bylo nižšími soudy mnáno podle žaJ:oby.
čís.

14874.

K § 356 ex. Ť.

Případ opětného zřizeni dřivějšího stavu, bylo-Ii exekučním
opatření zakazující zcizelú sporné věci.

titulem

prozatímní

(Rozh. ze dne 17. ledna 1936, R I 9178/35.)
Prozatímni"n opatřením okresního soudu v P. bylo povinným zakázáno zcizení ur,čitých v'ěcí, mezi jiným dobytka. Povinné přes to prodaly
dvě krávy. Návrh na povolewÍ' exekuce k vynucení opoOmínutí jed'nánJ
s~ě~jídho proti p'r?z,:t!,~nímu O'Pwtř~ní a. ob~ovení dřivějšílho stavu,
ze]mena ke zmocnem ventele ke koupI prodanych krav, IP r v Ý s 00 u' d
zamí,tl proto, že prozatímní opwtření, které se návrh opírá, nen'. exelmčním titulem podle § 1 ex. ř. Rek Ul r s oll í s 0' U cl návrhu vyhověl.
D ů v ,o od y: I usnes'cni o prozatímním opatřeni dl,e § 384 ex. ř. dlužnO
pokládati za exekuční tituly, dole nichž jest exekU!ci povoliti' dle § 355
ex. ř. Jdeť o ·rozhodnuti dvi,lniho ,soudu v ří~enÍ' 'sporném, vydané ve
l~rmě usnesení., které nabylo mod práva. a které jest vykonatelné (§ 1
~.IS. 1 ,ex. ř.) (tak Hora, Neumall1n i ro'vh. čís. 737 Sb, n. s.). Při, tom
JIstota byla stanovena částkou 1.000 Kč mí'sto žádwných 3.000 ~č a hodnota dvoU! IkravUrstkou 2.000 Kč místo .požwdovaných 3'.000 Kč.
N e j vy š. š í s O,fl do nevyhověl dovolacímU! rekur'su.

°

D ,ho d y:
.. Okolnost, že povinné byly nuceny prodati dobytek - jtJhož zcizení
pm bylo zakázáno Ulsnesením povolujídm prozatímné opatření - proto,
:e ~emě,l'Y mo~ost jej dáIe živiti, jes,t nerovhodna. Pokud. jdoe 00 výtku,
~e ]I!sto!a (spravně náhrada nákladů) nebyl~ soudem správně zjiMěna,
jest bez významu, zač povinné obě krávy prodal,y, nýbrž jest směro
datnou částka, za jakou mohou kr<ivy k clocHcní, obnovy předešlého

-
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čís.

-
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stavu býti poIízeny. V tomto směru Jest částka 2.000 Kč dle konaného
Co dlo jístotyve výší 1.000 Kč stano,vené pro případ
hudoucí škody, není usnesení, vwbec "za:to v odpor a že by dřívější sta:v
nemohl býti, opět zřízen jinak, než 7Jmocněním vymáhajícího věřitele ke
koupi jiných d'lou krav, nebylo uplaroněno.

čís.

14876 -.14877čís.
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šeiření přiměřenou.

K § 37 ex. ř.
. .VtV ved'"
b
• dl v
Zabavení pohledávky postoupene Jes e pr JeJlm za avenun uz.níkem třetl osobě může odporovati jen tato a to žalobou podle § 37 ex. r.

(Ro1Jh. ze dne 17. ledna 1936, R I 1392/35.)
čis.

14875.

K § 285 odst. 3 ex. ř.
Nárokům vymáhajiciho věřitele, jemuž byl povolen prodej zabavených věci, ač věci ty byly již prodány pro pohledávku jiného \'ěřitele,
nemůže býti na újmu, že vymáhajici věřitel nebyl vyrozuměn o rozvrhu
výtěžku a svoji pohledávku důsledkem toho nepřihlásil k rozvrhu.

P
Ý s o II d zamitl návrh vymáhajídho věři·tde na povoleni exekuce ~~bavením a přikázáním k. vybrání pohledá\'ky dlužníkovy, r e k II r s n i s·o II d uznal podle navrhu.
Ne j vy Š š í s o tli d nevyho\'ěl dovolacímu rekursu.

D II v O< d y:

(Rozh. ze dne 17. I,edna 1936, R I 1382/35.)
E x e k u čni s o u cl mzv'rhuj e nejvyšší podán,í docíI:enéiho prodejem zabavených ,svršků z vo,lné TUlky, nepřikázal bamce v T.-š. na její
poh,J,edávkl1 nic Iproto, že tUlto pohledávku, ač pro ,ni byIy prodané věci
též zaba:veny, nepřihlásilla ,k roz,V'rhu nejvyššího podání. R e 'k II r sní
s o II d vzal zřetel na: tuto' pohledávku a přikázal z ne'jvyššíiho podání
část na pohledávku tu připadajíd-o
N e j v y Š š í s o Ul d nevyhoV'ěl dovol'acímu rť!kursu.

povinný brojí' protiu.~n~,selif:~~~terým reku~s,ní soud .povoli~. k. vyd~o
byti pohledávky vymáhajlClho ven tele exekulCl zabavemm a prLkaJzantl~
k vybrání její pohledávky, toliko proto, že prý o,~ohl:dá\'ku, tu 'P?,s.tOU:PI!
před zabavením třetí osobě. Tuto oko~nost muze vsak uplatnl~l' je~lne
postupník a to žalobou podle § 37 ex. r. Soud, po\'oluje exekuCI" sml se
v té příčině říditi Miklo údaji obsaženými v exekuč'ní žMo:sti (§ 3
odst. 2 ex. ř.).
čis.

Důvody:

Jde o to, zdali Banka T.-š. po~by],a, svého nárokUl na uspokojení z výza svršky prodané z volné rulky proto, že neohlási,la svů<j nárok
k TO'zvrhovému, roku (§ 285 odst. 3 ex. ř.). Usnesenim okresniho soudu
v P. ze 7. května: 1934 :byla jí povolena přeměna exekuce zají'šfovaci
v exekuci uhražovací zahájením prodejového řj,zení o všech 'svršdch
zabavenýoh u po'vinné strany v jiné exekučnI věci. Podle slPlsů nebyla
tato vymáhajíd stra:na zpravena o tom, že byl povolen prodej z volné
rnky pro předcházejílcí vě'řiilele, ani tom, že zabavené ·svršky by!'y dne
28. unora 1934 prodány z volné ruky. Také 'Obeslání k rozvrhovému
roku z 8. ],i,s,(op",du 19M neOlbsa:huje nic o tom, ,kdy byly 'svr,šky pr-odány, z oehož pak by talo- vym~h:ající strana mohla pomati, že se tak
stalo před povolením prodeje pro ni:, že nepřistoupila k zavedenému již
prodejovému: ří'zení, že toto řílzení bylo už před jejím návrhem skončeno
a že má proto povml1ost přihlásitj. své nároky, nechce-U se vydati ztrátě
s,věho nároku v tomto rozvrho"ém řizení'. JesHiže tedy, spoléih"'jk na
to, že d'ra:žební· říeení, které hylo pTů' ni povoleno 6 měsiců před naří
zenímro,zvrhového roku, vedlo se i pro ni, nepovažoval,a za nutné při
hlásilti své nároky zvláště, nelze tu použíti, proti ní ustanovení § 285
odst. 3 ex. ř. a právem jí' přikázal rektlr·srií ,soud zbytek výtěžku.
těžku,

14877.

Předpis §§ 248, 866 obě. zák. předpokládá, že nezletilý se výslovně
nebo lsti\'ě vydává za zletilého· aže smluvnlk nemůže si hned zjednati
vědomost o této okolnosti.

(Rozh. ze dne 17. ledna 1936, Rv I 23<59/33.)
ža:Iobce domáhá se na žalo'la:ných Frantf,šku H-ovi a Emiil'l1 H-ovi
náhrady škod'y, vzešl·é mtr nedodržením smlouvy o převzetí obchodu,
proti Emi,lu H-ovi též proto, že ho při uzavření smlouvy uvedl: v omyl
o své zletHosti a svéprávnosti. ža:loba byla za:mítnlltas ou d Y V' š ech
tří s t o I i ,c, n e j v y Š š Í' m s o ude ,ll v otázce, o niž tu j cle, z těchto
důvodů:

°

Jde ru:čenÍ za šlkodu ve sm)'slu' §§ .248, 866 obč. zák Tu' ustanovena jest závaznost ne'Zletllé nebo nesvép~ávné osoby za činy nedovolené, nikoli závaz.nost ze smlou:vy, za nedovolený čin IPokládá pak zákon,
že nezletiJ.ý se vydává za zlleti1ého. Podle mění záJkona předpokládá to
lstivost a tvrzení V'Momé nepra:vdy. Zákon nemá tu n", mysli případ,
že nezletilý 'O své nezletilosti ·neučinil projev a o n.í' prostě pomlčí, nýhrž

-

čís.

14878 -

-

čí-s.

14879
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případ, že se vydává za zletilého, že tedy positiv-ně tvrdí buď výslovně.
že je zletilý nebo předstílfá okolnosti, z nichž musí býti na to usuzováno. Musí tu jíti o falešné udáv"ní zletilo!sti, o čin lsti·vý a nedovoJený,
nestačí pouhé ujednání smlouvy za nezletilosti. Při tom se ještě před
pokládá, že i druhá strana nemůže si snadno zjednati o tom vědomost.
Takové jednání- Emila H. žalobce svým přednesem netvrdil, co pak před
nesl, nestačí k odůvodnění torho-to nároku, poněvadž z toho nelze usuzovati na nějwkou lstivost Emila H. Ani pokud jde O dodatečné schválení onoho ujednání- s otcem Františkem H., nelze přisvědčiti dovola,teli.
Ovšem jest -správné, že tako,vé -schvál-ení nemusí býti výslovné a nemusí
býti přímo vysloveno druhému kontrahentovi. žalobce vůbec -netvrdil,
že František H. přímo schválil smlouvu Emila H. se ža-Iobcem u'jednanou
21. října 1930, v žalobě pak uvedl, že se rozhodl zm~ši_ti smlouvu tu,
kdY'ž mu Emil H. řekl, že není !plnoletý. Tím upustil od oné smlouvy,
a snaži'l se 00 smlouvu. jinou. Avšak v postupu Františka H. nelze shledati
tako-vé schválení, uváží-li se, že František H. proti ujednán,í svého syna
se ž.alobcem o koupi ohchodu zřejmě vystupoval.

čís.

14878.

Povinnost otcova platiti náklady nemocničiho
pravené do nemocnice na přikaz úřadu.
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, N e j v y Š š í s o u d nevyhovH dovolámí.
Důvody:

ošetřeni

za

ditě

do·

(Rnzh. ze dne 17. ledOla 1936, Rv I 270/34.)
Proti žalobě českého zemskéhn fondu na zaplacení nákladlů nemocnjčního ošelření dcery žalovanéihn namitl, žalovaný, že jeho dítě-ti o-nemocnivšímuna spalničky, dostalo s'e nemocni,čního ošetření jedi!nž z pří"
kazu úředn.iho lékaře; on swm se Ibráni1 tornu, by jeho ,dítě bylo převe
zeno do nemocnice. P r v Ý s o u d žalobu zamitl, o d vol a c í s o u dlIzna! podle žaloby. D ů v o cU y: Prvý soud žalobu zamí11, rponěvadž zjistil, že dcera žalovaného podle § 7 zák. čís. 67/13 ř. z. na úřední příkaz
byla převezena do nemoanlÍCe, a odlv!Qzuje z § 36 uvedeného zákona,
že tyto náoklady má nésti slM-ní' pokladna. Otázka však, kdo má nésti
útraty v takovém případě, nen,í ve zmíněném zákoně upr,avena. Neboť
Ulstannvení § 36 d) lIvedeného zákona vztahuje se pome na dozor a
sť!paraci takových osob, které jsou ná:kazou podezřelé. Podle § 1 zák.
Čí,s. 332/20 Sb .z. a n. převzal ovšem stát výkon zdravotní policie obstarávané dO,Silld obcemi. Co- bylo povinností- obcí, ull'čoval zákon ,Čí's. 68
zák. z r. 1870 v § 2. Ohledně n.akažli,vých n.emocí byla do § 4 čis. 8 zák.
Čí's. 332/20 Sb. z. a n. celkem převzata dosavadní ustanovení-o Které
náklady má hraditi obec, určují §§ 15 až 17 úk. ze clne 13. července
1922 ČÍls. 23-6 Sb. Z. a n. Než tam 00 n,áhradě nákil",dů na stravování a
o'šetřování není zmínky, ani ohledně útrat ndlu'čov8;ní pod'le § 7 zák,
Čí,s. 67/13 ř. Z. Podle názoru odvolacího soudu jest při nedo,stalku jinakého záJkonitého ustanovení toto pořadí osob k náhradě těchto útrat
pnvinovaných: v prvé řadě má onemocnělý sám tY'to náklady nésti,

Do-volate! ,sám připouští, že ;převezení, j-eho dítěte .do nemocnioce sta,lo
se na úřední- příkaz; přezknumání nprávněnosti takových úřední-ch op~
tření učiněných z důvndů zdrwvotně-policejní-ch nen.áleží soudÍlm; Je
proto také nerozhoclno, zda pf:vezení clí,těte do nem?cn!ce s~alo ~oe .proti
vúli žalovanéhn. Jinak ocUkazuJe se dovolatel k ,~pr"vnym duvoclum napadeného wzsudl<u.
čis.

14879.

K §§ 471 a 970 obč. zák.
Zad1'žo~aci právo podle § 970 c) obč, zák, se vztahuje na veškeré
předměty vnesené hostem do podniku, i když nejsou vlastnictvim hostovým.
Předpis prvého odstavce § 471 obč. zák. vyslovuje obecnou zásadu,

již jest použíti i na zadrŽ!ovaci právo podle § 970 c) obč. zák.
(Rozh. ze dne 17. ledna 19.36, Rv I 370/34.)
žaluFcí firma prodala svému zá:stupci Antonínu E-nvi auto, vyhradivši si noa autu právn vlastnické až clo úpillného z"placení-. PoněvaM
E. zůstal se splátkami v .prodlení, byl na vydání autn žalován, avšak
exekuce na vydání aUlta na základě vydobytého rozsudku zu-stala bezvýslednou, poněvadž aUlto bylo v držení žalovaného, který k němu. uplat:
ni! retenční právo podle § 970 c) obě. záJk. pro paMedáV1ku protI E-nvI
za nájem pokojů a garáže. Žalobě na zjištění, že auto jest vl.astnidvím

-

čís.
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žalující, p r v Ý so u d vyhově1, zamítl ji však pro tentokráte, pokud
bylo žádáno, že jest žal-ovaný povinen auto vydati žalující. O d vol a c í
s o u d nevyhověj. dovoláJní.
N e oj v y Š š í s o u d zmši! rozsudky obou so.uclu ve výroku., jímž
byla žal.oba Ipro tentokrMe zamítnuta a ul-ožH prvému soudu v tomto
směru nové jednání a rozhodnutí.
Důvody:

Au,to, jebož vyďáJní'se ža1ujíd firma n.a žalovaném domáhá, nebylo
do hostinského podniku žalovaného vneseno žalujíod f1rmolU, n,ýbrž
Antonínem E., jemuž bylo žalujícíl Ťilrmou prodáno a odevzdáno, avšak
·s výhradou vlas:!nicívf dosud účinnou. Pokud dovolání z této skutečnosti
dovozuje, že žalovanému ne~z[l'iklo zadržovalCÍ 'právo účinné proti ža....
lujíd firmě, ježto sporné aUlto jako její vl.astni-cívf jest vyloučeno i ze
zadržovacího práva podle obdoby .ustanoveni § 1101 obč. zak., nelze mu
přisvědčfti,. Obdobné p'ou~ilÍÍ' § 11001 obč. zák na souzený přípae! jest
vyloučeno, ježto zadrž·ovací právo, jehož' se žalovaný dovolává, jest
uprav.e.no zvláštním předpi'sem, totiž u·stanovením § 970 lit. c) obč. zák.
Podle tohoto, Ulstamo'ven,í JsoU! osaby jmenované v § 970 obč. úk. oprávněny zadržovati' vnesené věcí k zajištění svých pohIedávek za ubytování
a stravování" ja!kož i svých vydání za hosty. Ustanovení § 970 lit. c) obč.
zák. nemluví tedy o věcech nál-ežejicích hostovi, .na'Olpak ze souvi,slosli
§97oO c) a § 9'700 oihč. zák. plyne, že zákon při'znává osobám jmenovaným
v § 9700 obč. zák. zadržo~'ací' právo ke všem věcem, za něž tyto mčí podle
tohoto ,ustanovení, a nesejde na tom, zda věcí ty patří hostovi vI-as,trucky
čili nic. Tomu nasvědčuF také materiáHe k tř.etí dílčí, novej;e k obč. zák
V nich, ve zprávě komilse pm ju,stiční věci STr. 300, jest při zamýšlené
relormě § 970 obč. zák. výslovné uvedeno, že zvlálŠtní nebe~pečí »otevřeného dOn1w«, pro něž stano~eno přílsné ručení hostinského, jest nebe~pečím také pro hostinského, jenž si nemůže vybrati hosty zrovna, tak,
jako hos·t hostinského', a že proto zákon vyvo,zu,je důs,l,edek i, v jeho
pmspěch stanovením zvláštn,ího práva hostinského ku vneseným věcem.
Nižší, soudy tudíž nepoohybH'y, mzna,j,y-I,l, že zadržovacímu právu podle
§ 970 Ilt. c) ·obč. zák podléhají všechny předměty hosty s sebou při
nesené a že n,esejde na tom, komu vlastnkky patř! a ž,e nelze ani, žalovanému toto právo odepírati jen z toho dluvodu, že sporné auto nebylo
clo jeho podni'hlu vneseno vj,,,stníkem auta, nýbrž 'OsoboUJ ,třetí jako, hostem podnikw. ZadržovaCÍ právo žalovaného podle § 970 lit. c) obč. zák.
nemohIo však vésti k úplnému zamÍltnutÍI žaloby na vydání auta aJni, pro
tentokráte, nýbrž bylo žalovaného oclsoudi,ti ·k vydání auta, avšak toliko
proti vzájemnému ·spl:nění nároku žalovaného, pro něž, Ulplatňuje zadiržovaCÍ právo. Ustanovení, §, 970 nt,. c) obč. zák a,rdť nepředepi.suje
výslovně, že osoby jmenované v § 970 obč. z;)jk. mohou vnesené věci zadržo~ati jen súči:nkem, že mohou býti odsouzeny k vydání zadržovaných věcí jen proH vzájemnému plnění jejich nároků, jwk to činí zá'hlon
v § 471 obč. zák. u ·těch, kteří zadržujíl věc pro' n;)jklad na ni učiněný

nebo pro škodu jí zpusobenou; A"šak toto ~U'stan:~~ení §,471 obč. z~k.
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§ 471 obč. zák. jde o ,;a:o
Jo pro na'kl'a,
u;,neny ,~a z~drwvanou
vee
bo pro škodu, touto veCI' .zpusobenou, kdezlo v pnpae!e § 970 c) obč.
~~k. ruČÍ> vnucené věci pro, náklad na ~so~u h?s:ta, onemu~e o s;obě O~[lodniti rozdHné powzovám rozsahu pravmch uČlnku zadrzovaclho pTava
v obou případech. Podle zprávy komi'se pro justiční v,ěci k § 471 obč.
~ák. bylo zminěné omezení úč!nků ~~~ržo,vadho práva odůvod~ě'~o úvahou, že zadržovací pr~vo ner;ra slouz!Í!. k sl'~~no'S~l'mu protahovanr spo~ u,
tedy úvaha v,šeolbecna, ktera~op<lida : v pn,~ade,§ 970 M. c) o~č. z:,k.
Mlní~Ii žalovaný, že zákonodarc,e c?tel hlO.~tr~ske:nu po:~kytnoUlÍ! pravo
láštní od ustanovení § 471 obc. zakodhsne a ze by Jinak bylin usta~~vení § 9700 Ht. c) o~č: záJk .. z,celo" zbyleč,né, stačí'~ vyvrácení, !eho~á
zom poukázati na zmmenou, JIZ ruz~'ost predtpokladu oh?U' zadrzovacl'ch
práv zdůrazněnoUl žalovalnym Isamym, pkoz I na zpravu komise pro
JustiČní věci k § 970 c) obč. ::ák, ~ níž zyláštní stanovení, zadrž?vacÍh~
pr~a hostinskéhoved,le, z~drzovacI~opr~va p~dle § ,47~ ?bč. zak. ne,~1
odůvodněno úvah'ou, že uČlnek za,drwvaclho prava ma oyÍ! I v ,oboU' pnpadech ruzný, nýbrž jen poukazem na to, lOe § 1440 ob,č. zák. nepři
pouiŠtí právě pro uschovatele zadržovad právo. Má tudí!ž také zadržovací p~ávo podlle § 9700 lit. c) obč. úk. jen účinek stanlOvený v § 471
obč. zák. a lze hostinského, ža,lovaného o vydánÍ! zadržované věci, odsouditi k vydání této jen proti vzájemnému splnění jeho nároků. Nicméně
nelze rozhodnouti hned ve věci samé a změnoU' mzsudků ni,žškh soudu
u>:nati, že žallOvaný jest ,poNln!en vydati ,ža,llujíd firmě sporné aUlto proti.
vzájemnému splnění nároku žalov<liného, ježto k tomu jest zapotřebí, "by
byla přesně zFštěna výše pOIhledávek žalovaného, jež má žalujíCÍ firma
vzáj,emně plniti, aby mohla v)'máhati nárok na vydání auta, a .nižší soudy,
posiUZujice věc s jiného právn,ího hledi'ska, dosud taková zjištění neUlČínUy.

čis.

14880.

K § 8 zák. ze dne 17. prosince 1919 čis. 20/20 Sb. :Z. a n.
žádost vyvlastněného za zrušeni vyvlastň~aciho nálezu neni podle
zákona čis. 20/20 Sb. z. a no vázána určitou lhůtou, avšak podal-li ji
vyvlastněný až po dlouhé době, jest k průtahu s tlm spojenému přihléd
nouti při stanoveni požadované škody.
(Rozh. ze dne 17. ledna 1936, Rv I 1401/35.)
Žalobci byli v roce 1919 a 19200 vlastníky a držiteli d~ou stavebnkh
pozemků v kat. územf B. a sice stavební parcely ve výměře 111.76 čtver.
sáhů a stav,ehni parcely ~e výměře 101.75 čtver. sáJhů, které byly zapsány ve "lož'kách poz. knihy kat. území B. Voj,enská spráNa podala

-

čí's.

_

14880-

čís.

1488063

62

v meSlCI srpnu 1920 u tehdejší pří'slušné okresní správy poIiHcké žádost
za vyvlastnění těchto pozemků, uvádějíc, že hodlá za stávající bytové
kri-se použíti ji'oh ku stavbě činžovnÍ>Ch domů. Na podkladě této žádnsti
byl'O okresní správou poI.itickow zahájeno vyvla'stňovací ří'zení, a žal,obcům byly tyto pozemky Ipřes jejkhodlPor a proti jejich vůli nál.ezem
ze dne 26. srpna 1920 vyvlastněny pro vojenskou správu. Když vyvlastňo·vací nález nabyl pdvnf mocí dne 29. ledna 1921 sdělHo M. N. O. žalohcům dopisem ze dn,e 3. května 1921, že v jejíoh pwspěch složi'ln
u soudu částku, případající na vyvla'stněné pozemky a to za první pozemek 37.551 Kč 80 h a za dlruhý pozemek 32.193 Kč 40 h, tedy úhrnem
69.745 Kč 20 h. Tento 'Obnos silpaJk žaIobci u pří·s,lušného soudu' vyzvedl,i.
Na těchto p'Ozemcích hylo pak v p'Ozemkové knize kM. území B. v obou
vložkách vloženo dne 12. května 1921 ,právo vla·stnkké pro M. N. O.,
což zápisem ze dne 7. čerVlna 1926 bylo opra've.no tak, že právo vlastnkké se vkládá pro československý stát. Vyv,]a,stňovací náI.ez obsahoval
podmínku, že n.a vyvlastněných pozemcí'Ch! musí býti postaveny obytné
domy, dále že se stavbou musí býti- započato do šesti měsíců ode dlle,
kd.y vyvlastňovací náJez nabude právní mod a to pO'd následky uvedenými v § 8 zákona ze dn,e 17. prosince 1919 ČíIS. 20 Sb. z. a n. Lhůta,
během loteré se stavbou mělo bý-U započwto, končila se dilem 29. čer
vence 1921. M. N. O. však v uvedené době nejen se stavbo·UI nezapočalo,
ale nezažádalo. aní, za prodloužení lhůty té, k čemuž bylo oprávněnoO dle
§ 8 odst. 2 dt. zákona. část vyvl·astněných pozemků směnilo ·s obcí a
mlo roývajíd části počalo sta,větoi teprve v r. 1922 a 1924, tudíž dávno
poO lIplynutí lhůty vyvlastňovwcím nálezem poskytnuté. Poněvad·ž žalovaný čsl. stát, pokud se týče M. N. O. podmínce vlo.žené ve vyvla-stňo
vaCÍim náJllezu n.evyhověl, poda·tj žalobci dne 5. břema 1927 u přísluš
ného politického úřadu žádost, aby dtovaný vyvlastňovací nález ohledně
těchto pozemkú byl zmšen ve smyslu § 8 zákona ČíIS. 20/20 Sb. z. a n.
O žádosti žalobcú bylo provedeno předepsané Hzenf, na základě kterého
vydal zemský úřad ve II. stolid konečné rozhodnutí' ze dne 23. prosillce
1929 čís. 14-202.662 z r. 1929, kt.erým zemský úřad vyvlastň'Ovad nález
okresní správy Po.litické zmšil a to podstatně proto, že se stavbou nebylo zwp-ocato d:o šesti mě·siců, ani,ž by o prodloužen,í Ihúty bylo žádáno,
dMe že pozemky byly zčás,til směněny a vúbec nezasltavěny a konečně,
že i na .s.měněných. pá-zemcíchnebyl,y p'Ostaveny buclovy obytné, nýbrž
budovy úřední-, čímž ovšem byto.vé nouzi nijak nehylO' čelenoO a účel. zákona byl zmařen. ProH tomuto rozhodnutí zemského úřadu p'Odal žalovaný stížnost Ik nejvyššímu správnímu soudu, stí,žnost ta byla mU.ezem
. toho,toOsoudu z rokUl 193·1 zamíltnuta jaMo. bezd:uvodná.MeZÍ' ,stranami
došlo bezvýsledné k jednání o smir. Žalobci sporně uved:li, že na vyvlastněných po-zemcích ohtěli stavěti pomoci státní subvence, jíž by byli
clo'sáhli, dva obytné domy a tyto zdziti, kterýžto úmysl zmařil žaloOvaný,
čímž žalob-ce Jloškodi]" Svůj žallohní niÍJrok žalobci dovozují z u,stanov·eni § 8 záJk. ČíIS. 20/20 Sb. z. a n., tvrdíce, že se bráinili .proti vyvlastněnJ a poulkazujíce k tomu, že vojenská správa, může z volné -ruky 2.<1kou
píti jiné pozemky, d"lle že při projednání, odvolállí proti vyvJ,wstňo·vacímu
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ke~í1i nevedly, obrátili se žalobci .v r. I g.~6 přímo na M. ":: O:~e ž~~o,s'tí
ná:hradní .pozemky a když í tento pozadavek nehyl .pnznwe vynzen,
tu zažádali teprve dne 5. březn~ 1927 o zrušen,í vY:"l.a,stňo,:"acihi~· nále,zu.
V tomto jednání žal'ovaného statu pokud s·e t~če Jeho vo~e~s~e spravy .
~patřuF žalobci. jednaik hrubou nedbalost, Jedn<Lk zavllnem do!osnI:
tvrdilce že ža.lovamému, po případě jeho orgánům, bylů' známo, že Jedna.
pwtizlkonně, když nezapobl s; ?tavbOo,u v d~né Ihůt~, ~:ežá~a]:. o· prodloUlžení, pozemky částečně smeml a čwslečne zastaVIl ureclmmI bu.do~
vami, ač podmínky ve vyvlastňOovacím nál·em byly Ulved'en,y,po~ 'sankCI
zrušení a po.vínností a 'Obmezen-íl hyla zapsána v pozemkove kmze. žaloObci tvrdí" že ža'IOovaný, jakmi,le n,ez"~Oočal se ,stavbou v d~né Ih~·!ě nezažádav ani za prodlouženi této lhuty, stal se obmyslnym d,rzItel'em
těehlto pozemků, jakmille IhMa k započetí staVlby l1Iplynula. Jest proto
žalova~ý dle tvrzení žalobců povinell na základě us·tanov,eni §§ 3-26 a
335 obč. záJk. vrátiti nejen veškeré ,výhody, jež získal z držhy pozemků,
nýbrž i ony, jež >by žalobci byH ~ami! zilsk':,li .~ ~ahra?íti veškerou~ touto
dlržbou způ'sobenoUl škodu,. TutO' skodu ?CenUI]lI z~lobcI )<e dm 30. cervna
1931 takto·: Zi'sk z prodeje domul ke dm 31. pws.1:nce 1921 1,815.000 Kč,
úrokový z'í,sk při u,ložení 6% papi'fech ,p'Oživajídc? s}orolč.í)istoty ke cin!
30.č,ervITIa 1931 1,367.613 Kč 55 h, náhrada palma-mlho uotu 1-03.147 Kc
80 h, celikem 3,285.761 Kč 35 h. Od tohoO jest odečí'sti přijatou náhradu
69.745 Kč 20 h s 5% zúročením ·od 4. května 1921 do 30. června 1931
125.606 Kč 55 h, t",kže zbývá 3,160.154 Kč 80 h. Pro případ, že by s'Oud
nevzal za pwkázáno, že by žalobci mohli domy prodati a že by tudiž
domy ty drželi, speci.líkují· žalobci svo;u škodll ta,kto·: Ušlý zisk z nájemného z obOl] domů za dobu ke dni 30. června 1931 1,596.032 Kč 95 h,
hodnota obOou domů ke dni 30. června,1931 1,.322.571 Kč 60 h, náhrada
palmárnlho účtu 103.147 Kč 80 h,tudí'ž celkem 3,020.752 Kč. 35 h, od
. čehož jest odečí,g;tipřijato>ll náhradu 69.745 Kč 20 h s 5% zúročenim, od
4. květn.a 1921 do. 30. čepl'na 1931 12.5.606 Kč 55 h, takže. ?býv't
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2,895.145 Kč 80 h. P r v Ý s a II d zji,sHv, že žalabci měli vážný úmysl
na vyvlastněných pozemcich pastaviti clva damy, jež zamýšleli pradati
a že by byU stavební, pavalení na ně obdrželi, uznal padle žallclby č~st
kau 2,495.668 Kč. O d V'O 1 ac í s a u d přiznal žalabcwm 618.353 Kč.
D ů vad y: Nehledě k tomu, že žalabci nepadnikli olpravdavé kroky podle § 9 zák. čls. 20/20, ..by vyvlastnění zbavUi účinku, nelze se ~tavbou
na pazemcích žalobců určítě pačítati tak, aby ta mahlo býti záJkl:adem
výpačtu jejich škady. Jde tll jen a' mažnast, ke které nemusela dajíti;
pavolení subven'ce bylo také jen mažné; vyjádřeni 'Se znake a tam není
vlastně p'Osudek znalecký a není protO' mzhodwjíd; jde tu jak u malce,
tak i v roz,sudku 'O pauhý úsudek z damý,ch skutečn'Osti. Celá otázka
stavby je hypatetická ,a vzhledem nal zamýšlenou navau re!?!ulaci se
str..ny státn" regUllační 'kamilse nebylo ani stavební pavolení ani uděl,ení
subvence 'stavební jisté. Prata advolací saud dachází k úsudku, že 'Otázka
s,tavby domů vypadá vůhec ze základu pro náhradU! šlmd':)' žalobců. Tím
pa'k adpadá patř,eb .. zabývati se výtka:mi, odrvoláni proti vjÍ1pa,čtům s:,
stavboul sOil1vis·ejkÍlm. NemŮ'že sle tu· ,mluvjlti ani n ušlém zi:sku ža1obcu,
když schází reálný ,základ, Zbý'vají proto jako základ nároku na náhradu
škady k pasaO'zení,: 1. stoupnutí cen vyvlastněných pozemků, 2, ZJ,sk
žalovaného ze směny pazemků po případě části jkh s obcí, 3. výlahy
žalabcú 's prá'.'ním zasloupením ve vyvla'stňovcacim řízení. K bodu 1. zjištěna cena u obau ,parcel po 3.200 Kč za jeden čtver,ečný sáh v roce 1931.
(kd'y vyvlastnění zmšeno); soud 'se tu opírá a znalecký pasudek, který
je náleži>těodúvodn-ěn; avšem žwlovaný snažil a ,snaží se diavoditi nesprávnast ocenění, znalcem, al,e 1Jnwl,ec z..ujwl stan'OIVisko k výtk,;m žalavwnél1a a první soud' neměl p'Ochybností o ,s,práIVnosti údajů znalcavýc!h a nemá jich ani odvoklJcí soud a pačitá s'e proto s cenou oněch
vyvlaslněný.ch pO'zemků 357.600 Kč a 325.600 Kč, ďohromwdy 673200
Kč; po srážce .přijaté ceny za v)'iVla,stněné ~pozemky per 69.745 Kč 20 h
s 5% úroky od 4, kvěb!a' 1921 do 30. června 1931, caž činí' ctahram ..dy
115.924 Kč 10 h, zbývá;obnos 507.275 Kč 90 h jako újma žalobců, jejíž
náhrada se přiznává. Jako další škada žalobců jsau výlohy právního zastoupení ve vyvla'stňa,vadm řízení s hotavými vý],ohami dohromady
51.077 Kč 80011, Nárak na tUllo ,náhmdu poz,ůstává pO' práVll, a výše stanavená prvním soudem není brána IV odp'Or. činí tedy náhrada celkem
618.353 Kč 70 h. Nemnává se nárok na zi.sk ze směny pozemků (bod 2
shora), nebať první soud' ji,ž obno,s ten nephznal a netř,eba se jím více
zabývati, když žalobci v tam směru odvolání nepodal'i.
Ne j v y Š š í s o u cl ulO'žH prvému saudu norvé jedn"ní a rOZihod!nutí.
Dův'Ody:

Zwl'Ovaný stM ne!brojíl praH tomu, že byli odsouzen zaplatiti ža],o!bcům
útraty právního zastupování ve vyvl'astňovadm řízení včetné hotavých
výdajů v úhnnnk částce 51.077 Kč 80 h. Tento nárok je tedy pravoplatně
vyřešen. Dovoláni ž<>lovanébo jest apr"vnbna, pakud jde 'O náhradu

"k d. přisouzenou žal'Obcům následkem vzestupu cen vyvlastněných
s o y, k' Nesparna je totO': Vyvlastňavací nález akresní správy pohl'°lz~m u' ne 26 srpna 1920 obsahaval podmínku, že pad násleclky uvetiC<e. ze. -d§
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~yvla:stněnému k tomu konCÍ' IMtučtyř neděl (stejně § 10 zákona ze
do e 10 dubna 193000 stavebním ruchu ds. 45 a § 5 zákona ČíIS, 166/30).
L~Č z toho, že § 8 zákona Čí,s. 20/~0 ne~rčHlhůtu, dO' ~d~r,é ~YV1lastněný
měl žádatí za zrušení vyvlastňovaclho nalezu, neplyne Jeste, ze by akalnast že žaIIJbci:pod<ali žádast za zrušení vyvlastňovacího ná],ezw teprve
dne března 1927, byla pro rOZJsah náhrady škody jimi po,ža'dované bez
významu, Pří6la hy se obeoné.mu právním~ cHění a 12ř~sv,ědčen!, j3'kož
i poctivému styku (§ 7 ohč, za:k,), kdyby zalabcl' smel! prata, ze zalavaný stáJ! nez ..žádal a pradlouženu lhůty kzapočetistaV!by l2'O' 'dlané a
že ani v ané lhůtě, t. j. dO' 29. července 1921 se stavbou n,erzacal, - požadovati ke zřejmé škadě žalovaného stáJlu náhradu škody, počíta:n'Ou
k dabě, kdy si zrušovací. nález vymahli, pa'kud ,se týče, kdy nález ten
nabyl právní' moci, ač (přece v,ěděli, vztažmo věděti mohli a museli, že
škodla' se bude zvětšovati, a "č bylo v jejich moci, aby a ona zrušení za·
koroNli a je přilvnďiNI dříve, než škoda vzrostl~ ,natolik, kaH~ dnHa p,ak
v dabě' onaho zrušeni vyvlastňo'vacího nálezu. Nelze sroVlOal! s 'Obecnym
práv-ním dtěním a poctivým stykem, a'by smiělil žalabci libovo,lně pasu·
nouti .zákl,ad1>u pro výpočet své škady na zřejmý úkor svého odpůrce.
To by se však staloO, kdyby 'se mě],a žalobcům přiznati náhrada počítan~
dle doby, kdy si v)'mahli zrulšeni vyvlastňovacíhO' nálezu, ač tilk mohl!
u6o.ilti dřírve. Dle správnkh 'spisů, 'O vyvlastněni pazemků, o něž jde, byli
ve vyvlwstňavadm říťZeni ke k,ami,síonel:nímu jednání na den 25. 'srpna
1920 obesláni žalabci; k jedin,,"ní tomutO' dastavil 'se Ing, J. S" a ta dle
<lI>slovu protakolu a tI>mto jednání, sepsaného »za interesenty, ",tažmo
za majitele parcek<; proti vyvJ.astňova:cimu výměru z.e dne 26. srpna 1920
podal odvolání dne 16, září 1920 Dr. A. 8., advokM v Pmze, jako vykáz"ný plnamaoník oblOU žalobců. Z toh,a, je patrna, že byl vyvlastňavací
nál'ez ďamčen oběma ža]:oboům brzo po jeho vydání. Oba žalobci protO'
věděli, - a nevěděli-li, jde ta na jejich vrub - že nález anEln ohsahova'l
totO' ustanavení,: »Lhůta, dO' které žadatel, t. j, mini'sterstvo národní
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obril!ny musí, se 'stavbou zil!počHi, Manoví se na 6 měsíců ode dne, kdy
nález n<ťbud!e moci práva, pod následky uvedenými v § 8
zákona ze dne 17. pmsince 1919 čís. 20 z r. 1920,< Podobné ustanovení
obsahovalo i rozhodnutí, zemské správy politické ze dne 20. ledna 1921,
kterým nebylo odvolání, žalobců vyhověno. Zcla bylo toto r07:hodnutí
také žalobcům doručeno anebo, kdy se dověděli o jeho obsahu, nebylo
zji<štěno, Žalobce Ing. J. S. jil!ko strana nepřLsežně o tom slyšen udal, že
jeho právní zástupce Dr. A. B. ho neupozornilI na to, že může žádati za
zmšení vyvlil!stňovadho nállezu, nepočne-li ministerstvo ná!rodní obrany
do 6 mě'Sků stavbu; dále U'da<l, že se n6pamatuje, zda do vlastních rukou
obdržel vyvlastňovací výměr, zda se dotazoval Dr. B., 00 znamená klausu:le »pod následky § 8 zákona Čí's. 20/20«, a že 'se ta>ké n<lpamatuje, kdy
se dověděl, že minísterstvo národní obrwny n,edodrželn zákonemstil!novenou lhůtu 5mésílční k zapo,četí stavby. Ing. J. S. udal, že se domnívá,
že ho v létech snad 1923~1925 upozorni,l na tuto okolnost odborový.
rada K. Žalobkyně Marie S. nebyla na tyto okolnosti vůbec dotazov';na.
Leč nesejde na tom, kdy bylo, rozhodnuti zemské 'správy politilcké domčeno .také žalobcům anebo kdy ,se o něm skutečně dověděli. Neboť šlo
o jejkh vlastní pozemky; žalobci znali obsah vyvlastňovacíbo nálezu
první' sto,lke a bylo proto na ni'Ch, aby se zavčas posta'ralio to, aby
seznali i 'Obsah mzhodnutí z,emské správy poHtické. pn náležHé péči a
dbalosti (§ 1297 obč. zák.) moMi s'e žalobd před 29. červencem 1921
dhV'ěděti o tom, že fOz:hodtmti zemské 'správy polHioké stanovBo ministerstvu národní obrany k započetí stavby rovněž lhiltu šesti mě'sílcŮ.
Při náležité dbalo:st; (§ 1297 olbč. zírk.) mohli se také žalobci zavčas
dověděti o tom, že tato llhilta uplynula dnem 29. července 1921, a že
m;nlÍlserstvo národníl obrany nezil!počalos'e stavbou. Bylo proto na, žalobdch, aby po 29. červenci 1921 bez zbytečného odklaclu (§ 904 obč. zák.)
žádo,st za zmš<ení, vyvlastňovacího nálezu ;podali. K tomu úplně stačila
dobil! do 1. října 1921. Podle toho bylo na žalobcích, aby žádost za zrušeni vyvbstňovacího nálezu poda:li nejpozději tohoto dne. Připočte~li se
pak k tornu datu doba, po kterou trvalo správní řízení' o ž{jďosH žalobcú
za zrušení vyvlastňovacího nálezu, čítajíc v to i řízení před nejvyšším
správním soudem, vyvolil!né sti<žno,sti žalovaného státu, tedy připočte-li
se k 1. řijnu 1921 doba od 5. března 1927 do 4. května 1931,čiH 4 roky
a dva měsíce, dospěje se k 1. pWSlinci' 1925 jako dni v tomto směru rozhodnému. Nelze proto souhla'siti s odvolacim soudem, že phmal, žalobcům náhradu škocly.k po'zdějšímu dni, totiž k 30. červnu 1931. K okolnosti shora zmíněné, že žalobci do roku 1926 v této véci nemlčeli, nýbrž
poclnikil!li různé Kroky, nelze přil uvedieném hledisku přihližeti, poněvadž
měli zavčas voláti prostředek jedině správný, jak byl jasně vytčen v § 8
zá'kona Čí's. 20/20, totiž návrh na zruš,ení vyvlastněni. Lze proto žalobcům náhradu škody ze vze'stupu cen vyvla'stněných pozemků při'znali
jen k 1. prosinci 1925. Jaká byla hodnota vyvlastněných pozemků ve
stavu nezastavěném k uvedenému dni, 1. prosince 1925 a jakou škodu
utrpěli ža<lobci k tomu:todni, nebylo zjištěno, pokud se týče nebyl pro
stanovení' této škody sjednán náležitý podklad, zejména nebyl, v tom
.směnu slyšen znalec. Je proto v této příčilně nutno řízení nižší~h stolic
vyv'la,stňovad

67

doplniti a bylo proto p.o~le § 5~0 odst. 1 c. ř. s. rozsu:d~1 obou nižš!ch
soudů zruišiti a věc vrattÍll prvHlmu soudu, ahy, -dolpIlTIe nzem ve ,smeru
právě uvedeném, zno'vU rozhodl. Zbývá ještě otázka n,;hrady zí,sku ze
směny. První, soud, p~i'znav žalobcům ušlý zisk n.á,sledkem z~emožně:ni
staV'by, se otázkou n~hr~dy zIsku. ze s~eny z~byval! ~emulsll a nezabýval. Nezabýval se JI vsak am odvolaQ soud, Jezto me,l' za to, - a to
mylně, _ že ll,etřeba se )I obírati" protože, žalobci v.~?m.směm wzsudek
prvnílho soudu nenapadh. Nebyl'a tedy o'Ťazka til! mZSlml, ,soudy am prohrána ani, rD'zhodnuta. Ale žalobci nár'ok na zilsk ze směny uplatnni a
nutno'proto o něm jednati< a rozhodnouti. Pro rozhodnutí o nároku tom
neni diosuld dán potiebný podlklil!d a nezbylo proto, než na clovolání
ta!ké z tohoto duvodU! rozsudky ní'žšich soudu zrušiti. Jest podotknouti"
že kdyby bylo uznáJno' na náhradu ú~ku ze směny, by)!o by tak, jak bylo
ddvoděno při náhmdě násI,edkem vzestuipu cen vyvlastněných pozemků,
přihlížeti co se onoho ZÍ'sku týče V' nejzazšim případě toliko ke dni
l. prosince 1925.
čís.

14881.

Automobily. Zákon čís. 162/08 ř. z.
Vojenské osoby, řídicí ve výkonu své služby silostroj, neručí za škody
spáchané provoz6m silostroje vůbec; za škodil ručí tu stát a to, je-Ii
nárok posuwvati vzhledem k předpisu § 3 odst. 3 aut. zák. podle práva
občanského, podle § 8 aut. zák.
(Rozh. ze dne 20. ledna 1936, Rv I 261/34.)
Žalobce domáhá se náJhrady šlkody na vojenské ,správě jako vlastnici
il!u,tomobí,lu, kterým jemu řídi,č tohoto awtomolbHu, odsouzen,ý pro to brigádním soudem pw přestupek proti bezpečnosti života, způsobi,1' škodu
na autohu'su. Protí ža'lo:bě namíill žalovaný stát, že za šllwdu llIemčí,
poněvadž v době srážky jízda vojen,ského auta dála se při vojenském
cV'ičení z nařízení voj en,ského velitelství. šlo tudílž o výkon voj enské
výsos,tné moci státní a zákon, ukládlající -stálu, mčení za škodu výkonem
mOCi ta'kové vzešlou, dosud vydán nebyL Niž š í s o' u cl' y uznaly ž.a.lobnÍ< nárok důvodem po prá\lu, o d vol ac í s o Udi z těchto d ů vi o dl ů: Rwčení, žalovaného státu a to výhrad,né ,podává se již z toho,
že řidilČ, jehož z.avinění bylo prokázánO' trestnÍ'm odsoUizenÍ'm, byl ve
výkonu služby, lwkž'e ,sám za škodu nemčí (§ 1 odst. 2 uvedeného zákona). Dle zprávy justičního, výboru, poslanecké sněmovny O' Ulsneseni
pan,skésněmovny čís. 709' pří1loh XV1I1. seděni 19'08 má tato výminka
Co do ručení řid<i'čů ,náležejídch k vojenskémUl stavu svůj důvod ve
z~lláštních poměrech voJenské služby, 'která tuto činnost a způsob jejího
vykonu UI~ládá postiženým zceJ<a neodvi,sle od jejich vůle, vůči obecenstvu pak Jest dosti učiněno neobmezenýlm fučením vojenského eráru
(B~rtsch: Das Autolffiobilllhaflpfl:ichtgesetz 147). Zákon o' ručení škody
provmem jízdních sHostrojů ze dne 9. srpn-a 1908 Čí,s. 162 ř. z. neroze5'
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znává, kdo jest majitelem a provozovatelem jízdy silostrojem, ručení
jest tu všeobeoné, vyloučení řidi,čů vojenských má za následek výhradné
ručení vojen'ské správy. Avšak nešlo ani o výh~adný výkon vý'8O'stní moci
státní, neboť jízda měla jen účel čistě hospodářský, by se jí totiž dopraviH účastníci velitelského kursu na místo cvičení. Jizda ta nemuS'ila býti
výhradně vykonáJna sHostrojem a netvořHa podstatnou součást onoho
cvj'čení, nýbrž dála se jen v zájmu dopravy ze cvičeni. To neni, výkon
výsostní moci státní. Odvohini' s,e na §§ 3 .a 8 aut. zák. má význam jen
pro otá"ku zavinění, která jest rO'zřešena trestním rozsudkem.
N e j v y Š š i s U d, nevyhQvěl dovolání.

°

D

Ů

vo d y:

Vývody dovoláni po ,právnj, stránce se odkazují na rozhodnutí' čís.
11402 Sb. ,no s., v němž bylo blíže vyloženo, že při ustanQvení § 1 odst. 2
au,lom. zák. bylo zákonodárcovým úmyslem vyloučiti vojenské osoby
j,"ko řidiče, řídily-li jízdný siHostroj ve výkonu své služby, z ručení vů
bec, poněv,"dž stát sám poskytuje osabám poškozeným provozováním
vojenského silo'stroje, řÍ;zeného "oj"kem, dJosta(e.čnou záruku za náhradu
zpúsobené škody, jak je,st uvedena v § 1 odst. 1 autom. zákona. Na tom
ne-mění, nic, že šlo v souzeném -případě o srážku dvou siil'Ostrojů, a že
případ jest posuzovati vzhledem k ustanovení odst. 3 § 3 autom. z';'k.
podle před,pisů práva občanského. Zavinění vojensk~ho řIdiče, jehož
vojenská s,práva k řízeni "ojenské:ho auta použila, bylo prokázáno a jest
proto její ručení podl,e § 8 ,"utom. z"kona odůvodněno. Rozhodnutí čís.
10384 Sb. n. 's., na něž poukalmje dovQlatel, se nehodí na souzenOU
věc, neboť jeho skutkový a právní základ byl zcela jiný.
čís.
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S hlediska nezákonnosti nelze
se od sebe zřetelně odlišuji.

přezkoumati

úsudek soudu, "da firmy

(Rozh. ze dne 22. ledna 1.936, R I 1391/35.)
Niž š í SQ u d y neuznaly souhlasně, že by povolenou změnou
firmy, jíž se.cítHa dotčena s,těžujkí si firma, byl dotčen předpis čl. 20
obch. z[rk., usoudivše srovnáním znění obou firem, že se navzájem tak
rozliišuF, že záměna není' mo:bná.
N e j v y Š š i s o u. cl nevyhověl dovolacímu rekmsu.
Dů'vody:

Rel<urent napadá souhlasná usneseni nižších sou,dů z důvodu ne·zálkonnosti (§ 46 (2) zák. ČÍls. 100/1931 Sb. Z. a n.) a sice pro porušení

'kladních ustanoveni obchodního a společenstevniho zákona o znění
za... ",pustnosti firem (čl. 20 obch. z<>k
.. a § 4 druž. zák.). V tom sme.-nt
avytýká
pn napadenému us~eselll.
. . . - - b t b yIo zre
- tl'
nes~r~vny :,~ver, ze _J u
.e~e
lišení nového znění fIrmy od znem 'starsl fIrmy stezovatelovy v temze
~í'stě. Výtka nezákonno~ti ..není opodstatněna. ?tázka :,ř~t:'lného rozli-ování firem v témže ml,ste dle čl. 20 olbch. zak Ie vect' uvah y soudu
~ejstřÍkOvéhO dle povahy přípa?u. Jestliž:. Te'~ur~ní. 'soud výkladem nezkráceného znění obou hrem v u~.ahu t~ p.nchazejlcI,?h nelen co d~ hlav~
ního označení nýbrž i co do prtdavku ttrmy dospel k usudku, ze obe
firmy se zřetelně od sebe odlišují, nel,ze tu mluvi,ti
nezákonnosti, poněvadž úsudek tento' 'se nepří6 jasnému a nepochybnélmu znění nebo
smyslu zálkona, jehož bylo nebo mělo býti ua případ použÍ'tO (čl. V.
zákona čís. 251/1934 Sb. Z. a n.).

°

čís.

14883.
přlslušnost

Maji-li manželé domovskou

v obci na Slovensku, jest

nárok manželky na placeni výživného posouditi podle práva p'latného

na Slovensku.
(Rozh. ze dne 22. ledna j 936, Rv I 15-26/35.)
. žalobkyně, jd žije fakticky oddělen,ě od svého muže (žalovaného),
domáhá se na něm placenf výživného, tvrdk, že jí znemožni,l manžel'ské
spolužití a že žije s jinou ženou. Obo manželé maj! domovskou přisluš
no st na Slovensku. žaloba byla podána 'll krajského soudru v Čechách,
v jeho'ž obvodě má nyní, žalovan:ý bydJ;iště. Niž š í s o u (~y uznal,y
podle žaloby, yzavše za prokázáno, že ž,doba. žalovaného, dří,ve již po·
daná o rozluku' manže!.ství, z dúvodu zlomyslného opuštění, byla pravoplatně zamítnuta proto., že žalovarná (v tehd,ejším 'spom) důvodné opustila společnoU' domácnost, poněvadž žalobce udržoval styky s cizimi
ženami.
N e j vy

Š

š í' s o U cl uložil prvému soudu nové jednání a rozhodnutí.
D

ů

vod y:

Nejvyšší soud musil nejprve z úřadu zabývati se 'Otázkou, podle kterého práva spor tento jest rozsouditi, přes to, že nižši soudy učirnily
latk bez námitek stran IPodle práva p.latného v zemi české a Moravskoslezské, ačkoliv jedná se o manž,ele ,g posledním společným bydlištěm
na Slovensku, kde žalobkyně dosud bydlÍ'. V platném právn,ím řáod:u není,
výslovného předpisu o tom, kterého pr;>va nutno pro rpoclobný případ
poulžiti a anir koUsní ,normy (§§ 4, 34 až 38 obě. zá'k.), kterých ,rnalogkky používá se v praxi (srovnej rozh. čís. 9912 Sb. n. S. poslední
od~tavec důvodů) i při rozhodování o k!olirsích pr"va mezimis~ního, nedávají, na otázku tuto OdPOViědi, a nutno proto použíti, podl'e § 7 obč.
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přirozených zásad právních, t. j. Ipříkazů obecného právnílho pře
svědčení, j"k se utvořilo pod vlivem domi>cího právního řádu a v souhlase s ním za dneš,ních hospodářských, sociál'ních a právních poměrů.
Jest jistě zcela diůvodno, 'lcdyž pH hledání, těchto .při[ozených zásad p.rávnÍ'Ch pouaóije se i osnovy nového občanského zálcona, kde zaji'sté tyto

zák.

dnešní právní zásady Í'SOoll' 'sowhrnně vyjádřeny. V § 1334 osnovy obč.
z,rk. pak jest vys·lovena zásada, ž·e právní následky m"nželství po stránce
o,sobní!, po,čítajfc v to i, právo lna výživu, se Ispravují !právním řádem
stMu, jehož jsou oba přílslušnki. Při naší koHsi práv mezimístnkh nutno
ovšem na místo státní příslušnosti dosaditi dOlmovskou příslušnost.
Z rozlukového spom provedeného kraj-slkým soudem v B. (Slovensko)
a přilpojený.ch twm spilSů (osvěd:čení 'stá·tním obbnství,) plyne, že žalovaný Vincenc B. má domo'Vskou přÍlslU'šnost v obci K. (Slovensko),
a jest tedy tam domovsky příslulšna i žalobkyně, jehoO manželka. Dospí"
váme tedly takto k závěru, že spor posouditi nutno podle práva platného
na SI!ovensku. Pro správnost tohoto závěru mluví též 10, že případný
nový .rozlulkový spor mezi sponnýml ,stranami bylo hy nutno podlle § 639
Osp. ve zn,ěn'í· čl. VII. Čí,s. 2 lit. f) zák. Čí,s. 161/21 Sb. z. a n. rozhodovati
u krajského soudul v B. (Slovensko) podle práva slovenSkého; ve sporu
tom p:ravd(\podobně bylo by hodnotiti a' ohírati se týmiž vývody a námi!kwmi j~ko ve sporu přítomném a zahr"ní se tedy po'souzením dbou
slporů podle jednoho' právní,ho řádu možným nesrovnalostem v soudnkh
rozhod:nutích. Dle z:'s""dlnílho rozhoclnutí čís. 410 že dne 14. Hstopadu
1916 manželka odděleně od manžela žijíd nemůže žádati, výživné, jestliže stala se neho.dnou svým chováním, které se neslllllšf na vdanou ženu.
To pl1atf i pm přípwd, když jest možno skute'čnost odděleného bydli'š!ě
odlvodiU vý,lučné zcho,váJní se manželova, ale když manželka Ciho,vá se
takovým zpúsohem ,který ji činí nehodnoU! třeba :později, po rozchodu.
TaJktéž mzhoclnutí Čí,s. 1051 'Úr. sb. V s'óuzeném případě jedná se '0 nerozvedené manžele ži.jíd falktkky odděleně. žalov~ný manžel vznes,I proti
uáwku žalující manželky ua výživné námitky, že žalobkyně sama ho
zlomyslně opusma, scházela s'e s O., vyvolávala hádky a: ziPús.obila tak
nepřE!konatel:ný .odpor, a že ,proto nen,í povinen poskyto'vati jí vý,živné
v pen.ězíoh. Prvý soud nezhodnotil vůbec výsledky p<ovedených důkazů
o těchto námHkáJch žalovaného, spokojivse zjištěním. že žaloha žalovaného O' rozluku mwnžels,tví sporných s,tran byla pfavopl'atně zamítnuta
proto, že Ž1tlo'lYkyně dů'Vodně, nikoli'V bezdúvodně přerušila manžel,ské
společenství se žalovaným. Nwp"dený rozsudek převzal toto zjištění
s tím, že prvý soud musel zkoumati, zda s.porná ol<i~ka, od:pí:rala"1í žalobkyně dův·odně či bezclůvodně návrat dio společné domácnosti, není
již řešena ,pravoplatně v jiném sporu. Další, námitky žalovaného vůči
žalobkyni dle názoru' odvolacího, soudu pozbyly 'Významu, ježto před~
cházely vyzvání žalobkyně, "by se do, společné domácnosti vrátila.
V tomlO' posouzení ,spom odvolacím soudem právem spatřuje dovol~ni
n,esprávné právní posouzení věci. Rozsudkem krajského soudu v B.
(Slovensko) ze dne 26. ledn,a 1931, Ipotvrzeného, též rozsudkem nejvyššího soudu ze dne 23. května 1933č. j. . .. , je :pouze pravopIatně zamítnuta žaloba žalovaného na rozluku' manželství a jen tent·o výrok stal
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se mezi st.ranami pravoplatný. V tomlo spom o rozlwku byla řešena v odů
otázka, zďa žalobkyně dúvodlně odpí,rala návrat do
1lpolečně do.mácnos~i se. žaj,c:~anýn;, 'V n)Oněj~í.m .sp~m jde př,e~něo to,
který z manže],ů zpusobll, 'Pnpa~ne st:?,lu;~pu:sobI!: ze ;memozneno, bylo
jejich spolužití. I kdyby bylo mozno pnhhzel! k duvodum rozsudku mzlukového sporu, hyla, .by Hm vyřešena pouze otá~ka, zda nynější žalobkyně neodepřela odůvodněně. obnovení manželského 's,polulŽi,(f" a to pří
znivě pro žalobkyni, poněvadž bylo zjištěno, že žalovaný v době výzvy
a ještě dnes (totiž v čase, kdy byol vynesen rozsudek ďovolacího 'soudu
v rozlukovémspom) žije s cizíl ženou ve sp,ol'e.čné domáonosti, nebyly
by tím však vytešeny dalši námitky žalovaného, ze kterých, kdy:by byly
pravdivé, dalO' by se usuzovati, že ani, žalobkyně na odděleném žití, není
bez viny. Názor odvolacíiho soudu, že námitky ty pO'1!byl,y významu
vyzvánílfn žalobkyně žalovaným do společné domáollO'sti, není 'Správným.
Výzva k náyratu do ~P?lečillé~omácnost.i .po,~I: § 7~.a~ manže],skéh?
zákona musI podle staIe SOUdlll praxe byh mmena vazne aopravdove
tak, aby dřf,vější neshoda a n6.dorowměnú mezi stranami byly zapomenuty a odpuštěny, a ne snad Jen proto, aby byl získán rozlu:kový dů
",od ,pod,le § 77 a) manželského zákona. Že zde u žalovanéh'O talkové
opravdové a vážně míněné vyzvání· manželky k návratu se nestalo,
'p],yne z uvedeného ji'ž zjištění, že žalovaný v době výzvy žil ve spo!e,čné
domácno:sli' s jinou ženou. Nelze proto též Ulsuzovatil, že výzvou za' takových o'lcolno'stí učiněnou žalovaný odpUlstH žalobkyni da,lší' jí, ve 'sporu
o výživné za vinu. k],ad:ené porušení manželských povinností,. Skuteč
nosti, zd,a manželka sama: svým nepřístojnýmchováním neznemožnila
manželské spolužití ueb a,spoň nespolupů,sobila na znemo~nění spolužití',
nutno zjišťovati a hod\lO'titil samostatně i ve sporu o výživné. Ni,žší
soudy, vycházejíce z jiného, právního názoru, neučinily těchto dalších
skute,čnoMech' tv,rzených: žádného zjištění: a bylo proto oba nižši mzsudky podle §§ 496 čís. 3, 5,10, 513c. ř. s. zrušiti.
vodnění rozsudkŮ!

°

čís.

14884.

K § 1080 'Obě. zák. a čl. 339 'Obch. zák;
Kdo koupil věc na zk'Oušku, koupi však neschválil, jest
dati, aby si prodatel sám odebral prodanou věc.

'Oprávněn

žá·

(Rozh. ze dne 23. ledna 1936, Rv I 389/34.)
Žalobce koupil u žalo'Vané na zkoušku ledničku, koupi 'Však ",čas nesch'Váhl, poněvadž mu výkonnost ledničky nevyhovala. ž<>lobou do.m<ihá
se na ž.a~ovan~, ~Y. byl,a uznána :povinnou ledničku z j-eho provozovny
ods!raml!. N I z S I S o u d y zamítly žalobu,
d vol a c í s o' u d
z techto d ů vod Ů!: Nedošlo-ll ke sml:ouvě kupní .proto, poněvadž
smlouva uzavřena hyla pod podmínkou schválení dodaného opředmHu a
podmínka ta splněna nebyl-a, '['wk stíhá každou smluvní' stranu povinnost, aby vrátila to, co obclržela předem l)azJkl~dě takové smlouvy.
v
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Jest tudiž zejména žalobce povinen, aby vrátil žalovacnému lednici, kterou ,převzal. Této povinnosti žalobcově odpovídá právo žaclovaného, "by
sám lednici převzal a za tím účelem ji ze závodu žalobcova odstranil.
Na toto právo žalovaného nemůže žalobce žalovatI, ježto žalobou zás~dně lze uplatňovati jen povinnost žalov~ného. Žalo·6·ce má pouze
právo, aby, nevyhoví.-li 'Ž8Clovaný jeho výzvě, aby lednici odstranil, sám
na nebezpečí a účet žaclmraného ze svého úvodu a žalovanému zasl,a!.
N e j vy Š š í' s o u dl uzna·1 podle žaloby.
Důvody:

Rozhodnutí veCl zaVl.Sl na řešení otázky, zdali kupitel na zkoušku,
nes'chváJ!í-li koupi, jest povinen vrátiti. předmět koupě, t. j. zdali na jeho
sDraně jde o dluh přínosný, aneb.o zdaH jest .oprávněn žádati, aby prodávajid sám jej zase odstran.il, odne·sl nebo odv·ezl. ŽaJl.ovaný netvrdH,
že mezi stranámi bylo ujednáno, koho z nich pro případ neschválení
podmíněné koupěstihá povinnost k odslraJnění. led:ni·čky na zkoušku dodané. Hledí-li ·se však k ,povaze věci, zejména k tomu, že dodání a namontování stroje ,se stalo proto, aby žalobce jej mohl vy~koušeti a podle
výsledku zkoušky se mO'Mrozhodnouti" zda,U koupi ·schválí 'či nikoliv,
nelze než dospěti k úsudku, že se dodáni a posta'Vení J.edničky stalo na
neb.ezpeči žalovaného, který jest tudi'ž také povinen ji od:sotraniti a ode
v·ézti, nedošlo-U k iejímu schválení· Není proto ani správný názor odvodaciho soudu hypóteticky vylslovený, že žalovaný 111" pou'ze právo, nikoliv povinnost, aby ledničku; převzal a odstranil.
čís.

14885.

Nárok rozvedené (rozloučené) manželky na placení výživného jest
nárokem sookromoprávním, jehož se může manželka platně vzdáti.
Jak je zvýšiti výživné rozvedené (rozloučené) manželky ujednané
soudním smírem, jestliže se majetkové poměry manželovy podstatně
zlepšily.
(Rozh. ze clne 23. ledna 1936, Rv I 2564/35.)
žalovaný za'vázal se soudním smírem 'platiti s·vé rozloučené manželce
měsíčně 5.0 Kč. Žalobkyně tvrdíc, že se majetkové poměry žalovaného
od mavřenÍ smím podstatně zlepšily, domáhá se na žalovaném zvýšení
výži'Vné:ho na 250 Kč měsí,oně. P r v Ý s o ud přiz,nal žaJlOlblkyni 200 Kč,
odvolací soud. 100 Kč měs,fčně. D ů vod y: Při stanoveni výživného smirem ze dne 23. března 1925, kterym 8e žalovaný zavázal IplatiH žalobkyni 50 Kč měsí,čně, byl' jehO' výdělek 947 Kč, z něho·ž mUlsi,1 platiti. na
s,vého syna 250 Kč, takže mll zbývalo 697 Kč měsícně. Příjem jeho. v roce
1934 pak činH 967 Kč. Když oapadla jeho a),imentačni ,po'Vi,nno.st k synovi dnem 10. dubna 1925, tedy po smíru, zlepšily se jeho majetkové
poměry o tuto alimentační částku 25.0 Kč. Poněvadž tím nasta·la jejich

změna, o niž je také žaloba opřena, jest spravedHvo, aby bylo
pro žaLobkyni přim~řeně .~~ýše~o. Nelz,e vša'k 'r:0Sl>z.0vaJti~ří
pustnost zvýšení P?dle c.elkoveh.o r:n,lmu zalovane~o, 'P0nev~d.z .tu neld~
o stanovení výživne~o vub.ec, nrbrz len pO?le zlep~en~ ,pomem Jeho, J~'~
odpovídá skutečno~tl, kd:,zto zalkl ad pm n:. b.y! J!Z dan souhl~sno,:,vul!
stran výše citovanym sml,rem. Bylo tedy pflbhme podle pomer.u pnJmu
žalovaného a smluveného výživného v době smím zvýšitl je vzhledem
k příjmu v době podání žaloby: Hledě k zjištěnému StaJVll věd a také
í poměrům žalobkyně považuje odvol,ací soud zvýšení' výživného o 5.0 Kč
za přiměřené.
N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolání.
D ů vo dl':
Není sporu o tom, že manžeJ.ství stran bylo wzvedeno " .rozloučeno.
Podle ustáleného rozhodov"ní nejvyššího soudu jest po,važovati nárok
ro.zvedené (tím spiše rozl.oučené) manželky na placení výživného. za
nárok soukromoprávní (SJ. čís. 7633, 8110 Sb. n. s.). S tímto svým n.á~
rokem na výživné může r,ozved.ená manželka volně disponovati, může se
ho dokonce i vzdáti (srov. ČJs. 763.3 Sb. n. s.). Není proto závady, alby
se ro·zvedená manželka nedohodlaJ s manželem, že jí bude manžel platiti nižší výživné, než by ji přÍ'slušelo podle zákona. Takovýto smír o výživném, jaJko každý smír, je,st ovšem - není·H jinak ujeclnáno - uza. ví'tán s předpokladem, že, nastanou-li napotom podstatné změny v poměrech osob, smír uzavřevších, na něž nemohly při, uzavíráni srním pomýšleti, lze ·s·e domáhati zvýšení; nebo ,sní,žení výživného (§ 1389 ohč.
zák.). Že v sOUlzené věd naJs,taly podmínky pro to, ",by vý.živné žalobkyně bylo zvýšeno, u~nává i žal.ovaný. Jest proto vycházeti z toho, že
nastacla taJková změna poměrů, že žalobkyně j-est oprávněna domáhati
se zvýšení výživného, aJjde jen o· to, zda při zvyšení výživného jest vzíti
za základ celkový nynějšY pfíjem žalGva,ného a vyměřiti výži~né ,přimě
řené tomulto pří'jmu, j"k má za vo' prvý soud, či zda .při výpočtu zvýšeného výži,vného. je'st vúti za základ: poměr příjmů žalovaného ke smluvenému výži·vnému stanovený smirem, j"k m" v podstatě za to odvolací
soud. Dovol<ad soud, uváživ vylíčenou povahu nárolcu wzv·edené (rGzloučené) manželky na výži.vné, má za to, že, byl-li dohodou stran stanoven určitý poměr mezi příjmy žalovaného a mezi. výši výživného poskytovaného. ža,lobkyni, jest i zvýšené výži,vné vYlpočÍ'sti v témž poměru
ke zvýšeným příjmům žalovaného. Zvýš<lné výživné, při:souzené žalobkyni odvolacím soudem však, hledí-li: se ke zjištěným zvýšeným přijmům
žalovaného, dokonce převyšuje poměr mezi. příjmy žaJlovaného a výživného, na němž se strany dohodly ve smíru O výžÍ\nném ze dne 23.
března 1925.

odstatná

Fvýživné

čís.
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Nesouhlasil.1i úpadce s prohlášením konkursu tvrdě, že pohledávka
věřitelova je zaplacena, bylo usneseni, kterýmkonkl.1fs byl prohlášen,
odťtvodniti ve smyslu § 69 odst. 1 konk. ř., jinak jde o zmatečnost.
(Rozh. ze dne 23. -ledna 1936, R 11 2/36.)
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~snesením ze dne 7. listopadu 1935 byl k návrhu věřítele prohlášen
na Jmění úpadcovo konkurs. K stížnosti, úpa{tcově, v níž tvrdil, že zaplatil pohJ,edávku věřHelovu, zmši! konkursní soud sám usnesením ze
d,ne 9. listopadu 1935 tento konkurs. Na rekurs ~právce podstaty uložil
rek li r s 'll í 's o u d prvému soudu, by v konkursu dále podle zákona
pokračoval. D ů vod y: Dle § 2 odst. 1 kank. ř. nastáv<ťjí právní účinky
prohlášení lmil'kursu počMkem dne, kterého byla konkursní vyhláška
vyvěšena na desce konkursního soudu. Tato vyhláška byla na desce
konkursllÍ'ho soudu vyvěšena dne 7. listopadu 1935. Od toho dne jest
lwnkursní řízení zahájeno a může býti zrušeno jako řízení již ""hájené
jen dle ustanoveni §§ 166 a 167 komk. ř. Konkurs nemohl býti zrušen
pr,oto, že pohledávka n,avrhujídho věhtele byla zaplacena. Právní, účinky
prohlášení konkursu nastaly dne 7. listopadu 1935 a nebylo, tím dnem
počína,jÍc úpadci dovoleno" aby nakládal svým jměním (§ 3 komk. ř.).
Placení dne 8. listopadu 1935 vykonané jest proti konkllľsnÍm věřitelům
bezúčinné (§ 4 odst. 1 konk. ř.). JehO' bezúčinnost může uplatni,ti správce
konkursní podstaty nebo kterýkali" z konkUlľsních věřitelů.
N e j v y Š š í s o u d zmši! řízení od vyd,rní u'snesení', kterým byl
pmhlášen konklUfs, a soudu první, stolice uloži,l, aby movu rozhodlo návrhu vě,řitelově na prohlášení 'kamkursu.

Důvody:

14887.

K § 233 .obč. zák.
Pokud jest P.otřebi schváleni opatrovnickéh.o soudu k
trovníka, že nevypoví pohledávku.
(Rozh. ze dne 23. ledna 1936, Rv II 173/34.)

žalobě.

Ne j v y Š š í soucl, nevyhověldovokíJl1í.
D

Nejvyšší soud shledal, že řizení, od vydání usnesení o prohlášenI
konkursu zUženo je zmatkem. Usnes,ení to vydáno' bylo na návrh vě
mele podle § 69 k. ř., a z chov:iní' dlužníkova, jak se jeví v jeho pí'semnBm sděleni ze dne 23. července 1935, že pohledávku věřitelovu proplatH, dál,e ze žádosti jeho ze dne 2. říinaJ 1935 o prodloužení, platební
!húty je patrno, že s návrhem nesouhl&sH. Vzhledem k těmto dopisi1m
nelze souditi, na 'Souhlas dlUižnlkův s návrhem ani z té okolnosti, že se
nedostavil k výslechu o něm, předpokládajíc ovšem, že byl řádně obeslán. Jeho projevy nutno považovati tim ,spiše zaohranu, proti návrhu,
přilhHží-H se k jeho rekursu 1'odanému d~uhý den po prohlášení, kankursu, v .němž m~nlOl tvrze-nÍ-, že· neníl insolventní, pOll1lkaz.uje i na okoJ . . .
nost, že pohled,ávka věřitelova je proplacena. Usnesení, kterl'm byl konkurs prohlášen, bylo Iproto vzhled'em k Ulstanovením §§ 188 k. ř., 428
prvý odstav,ec c. ř. s. odůvodniti a to v tom směru, zda js,oudány pře:d
poklady prohlášení konku,rsu podle § 69 odst. 1 k. ř. Usnesení konkursního soudu ze dne 7. listopadu 1935 č. j. K 15/35-2 neohsahuje však
vůhec od'ůvcld!nění. To má v zápěti, obdobně jako u rozsUiclku, zmateč
nost usne,sení toho pOldle § 477 Č. 9 c. ř. s., ke které bylo hleděli z úřadu
(§§ 471č. 7, 477 první, ods!. c. ř. s., 188 k ř.).
čis.

žalobkyni byla povo\.ena exekuce zabavenim knihovní pohled'áv:ky
Jana T-ě. Zabavená pohledávka byla již před zabavením splatná. Nemovitost, na níž pahledávka ta vázla, hyl a později vydfa,žena a při rozvrhu by,lo přikázáno žalobkyni přúslušen,s'tvÍ pohledávky k hotovému
zaplacení, pohledávka sama byla však převzata na nejvyšší, podání. Žalo1Ykyně vymáhá nyní na žalovaném vydra,žiteli zabavenou pohledáVlku
tvrdíc, že jej Ulpozornila, že bude žádati hotové její zapl,acení po pravomoci rozvrhového usnesení. Proti žalobě namítl ža,lo"aný, že pohledávka
dosud není, splatná, poněvaM ještě ,před jejím zabavením mu .opatrovník nezvěstného knihovního věřHele Jana T -ě slíbil, že pohledávku nevjl1povi do. dvou let a lhůta tato ještě neUipljl1nUi],a. Niž š í s o u d v
uz,naly rodle žal-obY' o d val aJ c j. S'O U d z těchto d ů vod ů: žalo:"
vallý sám připu.stil, že IPůvodnímu věřiteli Janu T-'OVf měla býti zaplacena pohledávka dne 1. června 1931. ŽaJlovaJný tvrdí toliko, že dr. G.
j8!ko kur:itor Jana T-ě poskytl žalovanému lhůtu. k zaplacení na dvě léta.
To vzak prokáz:ino nebylo, čímž padá jed,ná námi,tka žaolovaného proti

příslibu

opa-

ů

vod y:

Není rozhodné, zd<rli Dr. Ervín G., jako opatrovník nezvěstného poddlužníka Jana T. přÍ'slíbil žaJlovanému ještě před exekllJčuí:m zabavením
~po'ľl1é pohledávky, že mu dluh 'nejméně během dvou! let nevypoví nebof
k platnosti takového posho,vění bylo hy ve smysl!u §§ 233 a 282 obč.
zák. třeba schválení nadopatrovnkkého soudu, ježto ,prodloužení spl'atnosti znaJoné pohledávky 20.000 Kčo celá dvě léta vybočuje z mezí řáJd
ného hospodařeníl a jest věd velké dMeži.(,osti. Že se talko.vés.oudní
schválen,í sta,lo, žalovaný netvrdi,1, a nezáleží proto na tom, zda Dr. G.
slmtečn,ě takový pří'sHlb učinilo čili nic.
čís.

Nežalovatelnost zápůjčky dané
minového obchodu s obilim.

14888.
vědomě

k

umožnění

zakázaného ter-

(Rozh. ze dne 23. ledna 1936, Rv II 194/34.)
Žalobce po'skytl žalavanému zápůjčku k provedení termínovéhO' abchodu obili?J' již nyní, požaJdulje žaolobou zpět. žaloba hyl:a zaJmítnuta
soudy vsech tří sto,li,c, nejvyšším soudem z těchto
důvodů:

. Podle § 10 a 11 zákona ze dne 4. ledna 1903 ČÍIS. 10 ř. z. jsou zaJkázany :pro tuzemce bursovni termínové obchody s oblUm a m1l'nsikými"
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produkty, nechť již jsou uzavírány v tuzemsku, nebo na burse cizozemské, neboť zákon v tomto směru nerozeznává. K obilí patří i kukuřke,
neboť i tato jest obilninou. Názor odvolatelův, že na cizozemské obchody
lze vztahovati jen § 12 cit. zákona, jenž přeclpokládá, že byly zvláštním
mi,nisterským naHzením do,tyčné obchody zakázány, jest sice uváděn
v Komentáři St<tub-Pisko v dodatku ke čl. 357, avšak d!!.e stálé judikatmy nejvyššího soudu (vÍ'z rozh. 6124, 6971, 7490, 8349, 10636 a 10781
Sb. n. s.) vztahuje ,se zákaz § 10 cHovaného zákona i na termínové obchody s obilím, byť i byly uzavřeny v cizině. Termíno'.'é obchody bursovní 's' obBím dlužno považovati za hry a sázky (§§ 1270--1272 obč.
zák). Poskytl'-U tedy žalobce ža,J,ovanému zápůjčku zapla'cením zálohy
(kryti,) a tím pomocné ruky ku provedeni te'l1mínového obchodu .obilnih.o, nemů'že žádati vrácení záJpůjoky, kterou poskytl k tomuto zapovězenému hernímu účel,u (§ 1174 odst. 2 obě. záJk.). Účelem toh.oto ustanovení bylo podle motivů k třetí díkí novele použifí, všech pro'středků
ke stíženi náhodných her a je ,předpis ten vztahovati nejen na zápůjčky
daI1é přfmo hráči k zaJkázané hře, nýhrž i, n" všechny záJpů'jčky dané
pro-to, by zakázaná hra byla umožněna. Není proto žalovatelnou zápůjčka daná '.'ědomě k umožněnÍ' z"kázanéhO' termínového obchodu 's obilím, neboť úmysl zapůjči,telův nesl se k tomu" by umožni.] zá:půjčkou
zakázanou bu[sovnÍ hru, čímž splněna náleži,tost poslední věty § 1174
obč. zák. (srovnej rozh. 3414 Sb. n. s.). Žalobces'e nemůže vymlouvati,
že neznal nedovolenost obchodu toho, neboť. neznalostí zWkona nelze se
omlemvati (§ 2 obč. zák.).
čis.

K § 39

čís.

1 ex.

14889.

uvedeným náleží i zánik prozatlmního
uplynutím doby, na kterou bylo po-

voleno.
(Rozh. ze dne 24. leclna 1936, R I 3/36.)
Vymáhající věřitelka vedl,a proti povinnému n", z<lkhdě pro'Zatímního
povoleného jí do pravoplatného' skončení' sporu 'Ů' rozvod manželství., exekuci zabavením a rpřikázá,ním pense povinnéhOo s obmezením
podle zák. čís. 314/20 Sb. z. a n. P r v Ý s o u,ď k návrhu povinného
zastavu podle § 39 čís. 1 ex. ř. exekuci ke dni 28. června 1935, kdy rozs'L1c1ek o rozvodu m3Jnželství jeho s vymáhající: véřitelkoustaI se pravoplatným. Rek ll' r sní s o II d návrhu ,nevyhověl proto, že pravoplatnosH rD'zsudku nebyla zrušena ještě účinnúst pr.ozatímního opatření,
j-ehož ,se rozsudek netýkal"a že by se maM povinný ,clomáhati- zastavení
exekuce jen, kdyby byla vymáhající se svými nároky plně uspokojena,
což ani netvrdiL
opatření,

Š

Prozatímní opaheni, jež povoleno bylo na dobu až do pravoplatného
sporu o rozvod manželstvi, zaniklo dle § 391 (§ 399 ,odst. 1)
ex. ř. dnem, kdy rozsudek v.onom, sP.oru vydaný naJbyl ~pr"vní :noci, a
proto nebylo důvodu n~povohh ~r~sen~ exekuce dle~ ~9. c. 1 ex:,r. dnem
pravoplatnéh.o skon,čem sporu, jezto lIm byl oxeku,cUl lItul, tOolIz prozatfmniopatřenÍ, zrušen, i když ·se tak nestalo výslovným soudním výrokem.
skončení

čís.

14890.

Řízení růzlukůvé. V důvůlacím řízení O' rozluce manželství lze s úspě
ůp'akůvati návrh na výslech svědka O' rozlukůvém důvodu, nemůhl-li svědek býti slyšen v nzení před nižšimi soudy.

chem

(Rozh. ze dne 24. I'edna 1936, Rv I 2412/35.)
Manželství stran bylo rozloučeno, z viny oboLl manželů (hluboký rOzvrat manželství), při čemž niž š í s o. 'll d Y vinu žalujíciho manžela
shleda-J,y v tom, že se po dobrovolném rozvodu manželství dopusti,I cizoložství. V řúzení před: prvým soudem nabidl'a žalovaná d,ůkaz :svědkyní
. S-ovou o tom, že žalob:ce již v době spolu,žití manželů porušova,1 manželskOLl věrnost a že skoro ničím nepřÍls[pÍ'val k nákladům společné domácnosti. Důkaz ten, nebyl- pr.oveden, poněvadž sv,ědkyně S-Ová nemohla býti pro neznámý po:byt vypátrána. Žalova,ná t"prve v dovoláni
oznámila j-ejí adresu' a uplatúujk dovolací důvod ČÍS. 2 § 503 c. ř. s. žádi
zru'šení rozsudků nižšÍ'ch soudů za účelem provedení nabízeného důkazu.

ř.

K případům v tomto předpise
opatření jako exekučního titulu

N e j vy

Důvody:

š i s o u dobn,ovil usnesení prvého soudu.

D

ů

vo dy:

Byl,y-li Ihy oko,lnosti, o nichž byl nabídnut důíaz S-ovou ,prokázány,
mohlo by to, míti vl,iv na jinaká [po,sDuzení zaviněni manželova na hlll"
bokém' rozvratul manžel,ství, který jest ·tu jediným dův,odem r,ozlukovým,
zejména když lPaJk by se nedalo tvrdí,ti, že žalovaná křivě obviňovala
ža,J,obce z manžel:s:ké nevěry a z tohlQ, že .odcizoval věci. jí náležející.
TaJké nadávky s její, strany prvým soudem zji,štěné mohly by se pak
snad o:bjevi~i v jiném světl'e, kdyby bylo zjištěno, že byly proneseny
v omluvi,telném rozčilení, vyvolaném závadným chováním manželovým.
Není, tedy vyloučeno, že by vý'slechem svěclkymě S. mohly býti zji'štěny
okolrno's,ti:, .prO' které by bylo lze uznati, na převážnou vinu ža,lohce na
hlubokém ,rozvratu :manželství'. Rozluku manželství, z důvodu hlUbokého
rozvratu lze však povoliti jenom tehdy, nestíhá-U, žalu1ícího' manžela
převážné zavinění na ro,zvratu: (§ 13 h) rozl. zák.). Otázka zaviněni náleží k rozlukovému dŮ'l'odlu (srov. na příkl. mzh. Č. 11731 Sb. n. s. aj.)
a lze také v do,volacím řízení up-Ja,tni,ti no'vé okolnosti a průvody sloužicí
k vyvrácení, rozlulkového dův.odu (rozh. Č. 14192 Sb. n. s.), tím spí'še

-

Čís.

14891 -

-

Čís.

14891 79

78

pak. opakovati návrh na výsl,ech svědka, jehož výslech v řízení J. a II.
stolice nemohl býti proveden pro neznámost jeho pobytu, (:při čemž obnova řízení podle § 530 Č. 7 c. ř. s. byla by vyloučena právě pro zásadu
vyšetřovací, která připouští- núvo.ty i v řízení opmvném (swv. mzh.
Č. 14337 Sb. n. s.). Jeví se tedy vý,s,lech svědkyně Hedviky S. nutným
k úplnému vysvěHenf a důkladnému posoU'zení rozepře (§ 503 Č. 2

c.

ř.

s.).
čís.

14891.

Konkursní řád. §§ 44 (2) zák. čís. 337/14 ř. z. a 47 (2) zák. čís. 64/
31 Sb. z. a li.
Byla-li věc, o jejíž vyloučení jde, zničena, jest nárok vylučitelův na
náhradiu škody pouhou pohledávkou z důvodu náhrady škody, která
může býti buď pohledávkou za podstatou (§ 46 čís. 2 a 4 konk. ř. nebo
§ 49 čís. 2 a 4 nov. konk. ř.) nebo konkursní.
(Rozh. ze cine 25. ledna 1936, Rv I 2131/34.)
žalobkyně tvrdí, že do konkursní podstaty firmy :Bratří Č-ové byly
poj aty předměty, které byly jejím vlastníctvÍm Půvoclně žalobou domáhala ,ge žalobkyně vyd,ání těchto' předmětů z konku:rsni podstaty, později zaplacení, ,kllipní ceny 5.600 Kč. žalovaný správce konkursní podstaty popřel nárok žalobní, a tvrdí" že zboží bylo vadné a mus110 hýti
zničeno, "by další nákaze bylo zabráněno. Také nebylo zasláno, žalobkyni, která se nestala jeho vla,stnid, poněvadž nedošlo a:ni, k jeho odevzdánÍ'. Svůj nárok žalobkyn,ě v konkursu neu:p!'atni:la. Niž š Í s o u d y
uznaly podle žaloby, odvolací soud z těchtodůvo,dů: Žalovaný míní, že žalobkyně :mů,že žádati nilkoli náhradu v penězích, rovnající se hodnotě věcí, jež vylu:ou~e, nýbrž jen 1Íiplatu, která za věd ty do
konkursní: podstaty při'Pl'ynula. Dovozuje, že parkety byly zni,čeny firmou
Sch. a palÍivové dříiVí: že bylo. pr,odáno Úihrnné 's jin,ými věcmi" nejvýše
za 100 Kč. Co do, dří:ví tvrzení to je v rozPO'rll s tím, co žalovaný tvrdil
v řízení, před prvým ,soudem, neboť tam tvrdil, že i dřiví bylo firmou Sch.
zničeno. TepTve nyni v odvo.lání činí žalovaný rozdilniezi: dřívím palivovým a parketovým, o óemž nebylo zmínky v ří'zení před: pTvým sou~
dem. Odvolatel dovo:zu~e, že žalobkyně měla by jen nárok proti. pod~
statě, aby tato jí: :pÓ'stoupi1a svújnárok pmti fi~mě Seh. na zaplacení
dříví tolho. Tento náZOr odvolatelův však ,nemá opory v z"koně. Dle § 44
st. konk. ř., byla-li věc vylučovaná osobou třetí zd-zena po prohlášení
konkmsu, může oprávněný bez újmy dá],e sahajíckh nápo:ků nan"hradu
žádati za vyloučení ji,ž clané ~platy z konkur,sní podstaty, nebyla-li
však úplata ještě zaplacena, mŮ'Že žádati, a:by mu byl postoupen nárok
na nezaplacenou úplatu. Z tohoto do'slovného. znění zákona plyne jasně,
že běží tu pouze o právo vyl:učovateÍ:e, arg. »může« a to ještě bez újmy
dále sahající,ch nároků na náhmdu, že vsak vylučovatel není povinen
spokojiti se jen 's, úplatou, které dosáhla za jeho, věci konkuO"s:ní podstata, nebo dokonce jen postoupením nároku proti nabyvateU. Ustano-

, to ostatně v daném případě vůbec nedopadá, neboť věci žalobkyně,
vem ty a dříví nebyly spravcem
'd
'
. k samo. d
po 's t a t
y zCIzeny,
ny'b'
:rz,]a'
k
par
, vysvítá z k onku:rsmc
'h sp'su,
. o b ez ve'd oml'" spra'vce po d. ' eá a jak také
~~a~~ zničeny firmou Sc~., u ,které byly v úsch~vě. Z u~tano,veníj 44
st. konk, ř. plyne jasně, ze, ma v~lučovatel, z~~ zalo~kyne: pravo z~da!t
lnou náhradu za svoje vec!. Pravem tedy pnznal Jl prvy soud častky
~.ooo a 500 Kč, které js,:u přimě!ené. Dále vytýká žalovaný, ,~e, prvý
soud dúspěl k závěru, že zalobkyne stala se vlastnlCI parket I dnv!. Dle
'eho náhledu mohla mrti žalobkyně ob:igač'~í I~árok proti kulPc~ dřívina
~ dání dříví, nikoli však proh podstate., . zeJmena nem:~h!a mlh pr~vo
v~cné. S názorem tímto ne~ze souhlaSIt;. Parke~y I, drlVI ,b~lo zaslan~
d:rahou na adresu žalobky~e a ~a ob-drzela !ake na.~hdm h~t,. pomOCI
něhož mohla předm~ty t~.mI ~oj,n~dlsP.on?"atl. Byly J~ t,e~y VCCI' t!' k:Ulp~
cem odevzdány ,takze neJ"~y obh&ač'~I narok na~ vydam JIch pr,oh ,kUpCI
nebo drži,teH jich byl :splnen. Spravne tedy prvysoud wln"J, z,e z"lobkyně n"byla, ,:bstnictví v~d, jichž c~ny nyní se domáhá jako náhrady.
. N e j v y s S I' S ,o u d zalobu zamIH.
Dů

vody:

Pod],e § 44 konk. řád!u čís. 337/14 ř. z. jest předmětem nároku, na
vyloučení' z konkursní pods~aty vždy je,n individu:elně mčitá věc, " to
ať jde o vyloučeni věci samé z konku:rsní podstaty aneb o úpl,a'tu patřící
konkwfsní: podstatě za zdzení věd (náhradní vyloučení'), takže, když
úplata záleží- v penězích, jež byly smí:seny s ost"tními 'pemězi kon,ku"snipodstaty, jest třeba om"čHi peníze podl,e § 371 obč. zák. Dalším před·
poklad:em vylučovacího. nároku jest ovšem, "by vylllčav'aná věc nebo
úplata v 'konkursní podstatě skutečně byla, a nestačí, že byla pOlllz,e pojata do .inventáře konkursní podstaty (srovnej rozhodnuti Čí's. 7500 Sb.
n. s.). V souzeném případě vylučuje žalobkyně úplatu, aniž tv!'dna, že
"plata jest skutečně v konkursní, podstatě. Již toho důvodu není nárok
žal()bkyně podle § 44 konk. ř. oprávněný. Než mimo to netvrdila žalobkyně, že parkety (nebo frýzky) a palivové dřevo byly zcizeny úpad-

z

cem nebo správcem podstaty, Naopak žalovaná namítala, že frí'"ky a
dřevo byly zničeny uschova'telem firmou Sch. a spol., a žalobkyně to
v. dovolací odpovědi sama připoUlští. Správně proto, uvedl odvol"ci soud,
že § 44 konk. řádu na souzený případ nedopadá, a],e přes to přisoudil
nepráv,em podle téhož ustanovení žalobkyni žádané částky, poukázav
k tomu, že prý ža!obkyně má podle § 44 od,st. 2 konk. ř. vedle nároku
na vJ"dán,í úplaty též nárok na plnouuflhraJd:u škody. Než tento nárok
na náhradu škody není, již náhradlním vylučo,vacím nárokem, an nesmč
řU1e k vydání individuelné určité úplaty, přišlé do, konkursní' podstaty
zcizením věci, k jejímuž vyloučení byla žalobkyně snacl oprávněna,
nýbrž jest pouhou pohledávkou z diůvodu' náhradY škody, o niž platí
přeqpisyobčanského, práva :právě tak, jako kdyby šlo <O pouhoul náhradu
škody nehledíc na náro:k n,a vyloučení. Tato poh.j'ediávka mMe ovšem
bý~i buď pohledávkou za podlsta1xlu (§ 46 Č. 2 a 4 konk. řádu) nebo
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konk. pohledávkou, ktmou by bylo uplatniti přihláškou poclle § 102
konk. řádu, nikoliv ,pořadem práva. Pro předpoklad, že jde ,o pOhledáv;ku
za podstatou, které lze se ovšem domáhati pořadem práva (§ 124 konk.
řádu), nepřednesla žalobkyně nic sku'lkového, takž'e, i kdyhy za tohoto
stavu věci opírala' žallobu o to, že jde o pohledá'Viku za podstatou, nemohl,a by mH! rovněž úspěchu.
čís.

14892.

Ocl Josefa O. tedy spo,]udržba auta na žalobkyni přenesena nebyla. Net 10 se tak ani při uzavřeni loupní smlouvy 's Heřmanem E., neb'Of
~: prohlášení tohoto ,,:.d:ne ,9. srpna 1~33 ";,ní ~r:,í~ky.? př~vodu drž~v
bylo ani v tomto pnpade tvrzenO', ze clo sIn Jeste k pnakemu prohlaa ne ohledně přenesem. dr~'b Y: Z t ?'h o vyp Iyva,
· · "ze za I,o bk'
I
šení
' yne ne~ro k'aza.~
'ednu z podstatných nalezlto,stl pro nabylI vlastnIckeho prava, totIz
J rá'vní odevz,dá.ní a, převzetí ve smyslu, §§ 425 a násl. obč. zák. a nebylo
redy lze vyhověti její ža:!;obě podle § 37 ex. ř., opřené o právo vlastnlcke.

Důsledky

spoluvlastnictví.
Spoluvlastnický podíl k movité věci nelze odevzdati hmotně podle
§ 426 obč. zák.
• Společné držby společné věci lze nabýti odevzdáním znameními nebo
prohlášením.
!Rozh. ze dne 25. ledna 1936, Rv I 2506/35.)
Podle přednesu žaloibkyněkoupi,la tato wuto, jež nyní vylučuje z exekuce, od Josefa O-a' a později Heřmana E-a, jimž každému náleželo
z polovice. Odevzdání stalo se tím způsobem, že O. ,odevzdal jí dne 20.
února 1933 prohlášeni toho obsahu, že žalobkyně nabyla koupi jeho polovice auta a přepsal tehcly typové vysvědčení na její jméno; uží'val však
auta dále a ponechal je v garáži poď svým jménem najacté; clruhou polovinu auta prodal písemným prohlášením ze dne 9. :srp:na 1933, při
čemž jí vrátil i její potvrzení před tím jemu odevzdané, podle něhož ho
u'zna:la za spoulvlastHlíka aUlto. Žalobkyně 'v prvnf stoHci se ohmezi,la jen
na tvrzení, že auto převzala, aniž 'udala jakým způs'Obem, a že typo':cé
vysvědčení bylo vystaveno na její jméno. P r v Ý s o u d žalobě vyhovel,
o cl vol a c í' s o u d žalobu zamítl.
N e j vy Š š í so ll; d nevyho,,,ěl dovolánÍ.
Dů

vo dy:

šlo o 2 fáze nwbytí auta a jest pro,to zko,uma,ti každou fázi zvlášť.
Od O. mohla nahýti koupí, pouee jeho spoluvlwstnické polovice auta.
Jest uznati, že spoluvlas.tnioký podÍ!! k m'Ovi,té věd nelze odevzdati
hmotně podl,e § 426 obč. zák., nýbrž že společn,é držby ke společné věci
podle § 833 obč. zák. lze n.ahýti odevzdáním znameními nebo prohlášením (§§ 427 a 428 'Obč. zák; srO'.'nej na př. rozh. Č. 12373 Sb. n. s.);
Za znwmeníl ve smyslu § 427 obč. zák. pokládá d'Ovolatelika vys,tavem
typového vysvědčení, což však podle již U'stálené judikatury nejvyššího
soudu nestačí (srov. na př. rozh. Č. 13144 a již dříve Č. 4404 Sb. n .s.):
Odevzdání, prohlášením vůbec v první stolici< tvrzeno nebylo, a to aOl
prohlášením vý,slovn,ým, ani prohlášením konkludentním jednáním; za
prohlášení takové nelze ani' pokládati přepsáJní typového. vysvě'dčení na
jméno dovolalelčino samoo 'sobě, ani odevzdání potvrzení 'O kupní
sml'Ouvě ze dne 20. února 19303, v němž o převodu dlržby není zmínky.

čís.
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Pojišt'ovacl smlouva.
stanovily-li pojišťovací podmínky, že v připadě prodlení s placením
prémie má pojistitel právo považovat! sm!?uv~ za zruše~ou neb~. ~odat!
do dvou měslců žalobu na zaplacem pOJlstneho, nezamkla POJlsťovacl
smlouva tím, že pojistitel zažaloval pojistné až po uplynutí dvouměsíční
lhůty, lze-li z jeho chováni usoudit~ že na smlouvě trvá.
(Rozh. ze dne 29. ledna 1936, Rv i 27/34.)
žalobce pojistil u žalova.né lPojis~kou, ze dne 16. července 1931 s"ů,i
autobus Ta!ra proti následkům povinného ručení za pololetní poji:stné
2.498 Kč, splatné dledodiatkll' ze dne 9. září 1931 vžďy 20. srpna a 20.
února; a to na clobu 10 let. Po.dle poji'šfovacích podmín'ek měla spol,eč
nost pro případ prodlení s p:liacením prémií právo povéVžo,vatil !Smlouvu
za z"ušeou, nebo podah do 2 měsků po dni, kd,y pojištění dle pojistky
mělo se poČí,ti nebo kdy vyčkávací lhůta uplynula, soudní, žalolhll' na zaplacení poji1stného. V :přfp"dě žaloby "mčila z poji'šťo,vad 'Smlouvy ode
dlne dodané žaloby po dobu rovnající se času, za který sle domáhá žalo ..
vwného pojistného.. Pojišťov"CÍ smlouva mNa zaniknouH však ihned,
upu'stí-Ii společnost pravopla,tně od žaloby, neho nebyla-li by žalova.ná
čá!stka při nastalé vykonatelnosti soudoovskéhn nálezu wnebo soudního
srnku ještě zwpravena a 'společnost se vzdala zavedení exekuce či: pokračování v ní, nebo zů'sta,l'a-li by exekuce na, v,ěci movité bez výsledku.
Žalnbce zapravil na poji,stnémd1ne 11. září' 19'31 1.000 Kč . .žalovaná jej
upomenula dopisem z téhož dne o zwpravení nedlQ.platlku 1.498 Kč, upo-"
zomivši jej při tom, že, není,-Ji prémie plně uhražena, nemohla by hýti
eventll'elní: škoda vyHzena. Ža'lova,ná zažal'Ova:la palk tento nedoplatelk na
prvcou půHetn[ prémii 'spl:atn()u 20. s,'pna 1931 upomínací žalabo1lJ poc
danou u 'soudu dne 3. prosince 1931, vedla pak na základě pravopl,atného platebníhO' rozka'zu exekuci- na svršky. UpomílOad ž'a:lobou podanou
dne 1. května 193,1 a: doručenou žalobci dne 10. května 1932 byla zažalována clruhá p'ůl:J,etní prémie 2.498 Kč splatná dne 20. února 193:2. TatO'
žaloba byla dne 26. června 1932 vzMa zpět. Dne 2. června 1932 srazilI
se pojištěný alutohus s ná<kl'adním vlakem, žaloboe případ poji:šťovně
hláJsiJ, ta však od,epřela: Hlkvidad náhrady pro nezaplacení prémie. Žalobě na zjištbní, že poji'šfovací smlouva v době poFstné události trvala
CiVilu! rozhodnutí XVIII,
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a že pojiišťovna jest proto povinna plníti nároky žalobcí z této smlouvy
proti pojicšťovně vzniklé, bylo vyhověno s o II d Y o b o u niž š í, c h s t ol i c, o d v,o 1a c í m z těchto d ů vod ů: Nelze naproste souhla,siti s výkladem, který dává žwlovaná odstavci 12 čl. 5 všeob. podm. poj., toUž
že tím, že pojišťovna ve lhůtě dvou měsídl žwlobu n,epodlala, uhaslo
právo pojišťovny domáhwti se zaplacení nedoplatku prémie žal-obou.
S tím nelze uvésti v soulad skutečnost, že poji'šťovna podavši žalobu
po uplynutí této, dvouměsíční, lhůty domuhla se pravoplatného exekuč
ního titulu, na základě něhož ved,la exekuci a to nikoli bez výsledku,
neboť jednak dosáhla zapla'Cení 500 Kč, jakož i, ,další možnosÍÍ' cestou
prodeje z volné mky dosící úplného u'spokojení své pohledávky. Rovněž
neni nutno automaticky považovati sml-ouvu, za zrušenou, nepodala-li
pojišťovna do, dvou měsíců žalobu na zaplacení' prémie. Neboť pojišťovna má sice d.le mění čl. 5 od,st. 12 pojišťovacích podmínek právo
považovati sml,ou'lu za zmšenou, pak ovšem ale nesmí podniknouti činy,
kterými dává najevo, že smlouvu za zrušenou nepovažuje. Neboť nelu
současně zastávaN stanovisko" že smlouva je zrušena a na záJkladě této
smlouvy prý zrušené vymácha,ti zapI-aceni poji'stné prémi,e žalobou, třebas
podanou o nějwký den po'zději po' upl-)"nutí dvouměsíční lhůty oné. Ze
zněni pojiiŠťovackh podmínek nelze vyvozovati, že by smlouva automaticky se zrušila, nepodá-li pojišťovna žalobu na zapla.cení dlužných prémií. ŽalobnÍ' právo pojišťov:ny nezwniklo tím, že nežalovwl·a během dvou
měsků, když ve skuJtečnosti žaloby podala a na základě nich v obou
případech vymohla pravopla'tn.é exekulčnÍ' tituly. Nelze mluviti, o zpět
vz·etí žaloby v případě, kde na základě uipomínad žal'oby vydiun byl platební příkaz, který vešel v moc práva. Ostatně ďlošlo ku "pě-tvzetí žaloby,
tedy projevU' vůle 'pojišťovny, již 'po té, kdy nastaJ.a, pojis,lná příhoda,
t8Jkže 'je to pro tento spor a poměr meZÍ' stranami bezvýznamn:é.
Ne j v y Š š í s o u dr n.ev)"hověl, dovolání.
Důvody:

Dovolání vychází' z názoru, že pojišťovací smlouva zanikla sama
sebou (automaticky). V tom směru dovolání poukazuje na! oprávnění,
které pojišťovně dává čl. 5 dvanáctý odstavec všeOlb. poj. Ipodmínek.
pIe něho, bylo-li s placen,ím pradleno, má společnost právo, považova,ti
smlouvu za zrušenu, neho podati do dvou měsíců soudní ža!lohu na zaplacení pojistného. Při svědčiti jest clovohleke, pokud v tom vidi alternativu, tedy dvojí možnost, z nilOhž vylučuje jedna druhou, ale s jiným
výsledkem. Při správném výkladu (čl. 278 obč. zák) vede to totiž k závěru, že Ipojišťovna, rozhodnuvši, se pro druhou mÚ'žnolst (soudní vymá. háni), opustila první·, nepovažujk smlouvu za zrušenu. S tím souhlasi
celý postup pojiMovny, který až do, nwstalé poji,slné příhody vyjadřoval
její vůli setrvaH na poji,slném poměru., jak se podává ze zjištění, nižších
soudů. Neodpovidalo by zajis:té pravidlům poctivého 'styku (§ 9'14 ,o'bč.
zák. a srov. k tomu rozh. Č. 13927 Sb. n. s.) vykládati jej jinllk, jestliže
poFšť,ovn:a od tohoto poslUIPU, který voE!la, ,!odyž byl k jejímu pro'spěchu,

upustila až po nastalé poji'stné příhodě, která ji zava:/lUje. Z toho pIyne,
že s nepodáním žaloby ve lhůtě dvouměsíční nelze spojovati následek,
j:ak tvrdí dovolatel:ka, totiž, že by bylo nastalo zrušeni, pojišťovací
smlouvy samo sebou (automaticky). Předpis o lhůtě té je zřejmě na
ochranu, tedy ve prospěch poji,~tníkův, '" nemůže se proto pojišťovna
ustanovení toho, sama ho nedba]íc, dovolávati proti poji'stníkovi. Marně
se tedy d'Ovolacf vývody obírají »mlčky zaniklou smlouvou, iež nemohla
býti opožděnou žaloboU' vzkřísena«. Rozhodnutí: nejvyššího,' soudu uvedená v dovolání č. 6289, 8276 Sb. n. s. w Rv 1 1780/31 nedopadají na
souzený případ, neboť mají. za základ jiné znění pojišťovacích podmínek. Nelze mluviti o vzdání' se exekuce a s tím 'spojených účinCÍch podle
čl. 5 Iposlední věty všeob. poj. podmínek, jestliže pojišťovf\a prostě nevedla exekuci, jak tvrdí, než I1wstala poji,stná příhoda (nastala 2. června
1932). To se vztahuje na vymáhání zažalov,"né druhé částky prvoroč
nlho poji'stného za dobu, v níž spadá pojistná přihoda. Jest tedy tím dán
předpoklad pro ru,čení poji'šťovn,y dle čl. 5, dv,"náctého odMavce všeob.
poj. podmínek.
čís.

14894.

K § 1392 obč. zák.

.

Věřitel může postoupiti
sopludlužnikům, třetí osobě

pohledávku, příslušející mu proti několika
s účinkem jen proti jednomu z těchto spolu-

dlužníků.

(Rozb. ze dn,e 29. ledna 1936, Rv I 3,39/34.)
,žal,ovaný zavázal se ;za,platiti Marii F-ové pohledá1lku, kterou jí byU
cllllz'lll Otmair S. a Benw S. Pohledavku tu protii žalovanému postoupila
Mmi'e F-ová žwlohcí, který ji, nyni vymáhá na žalovaném. Proti. žalobě
namítl žalovaný, že Marie F-ová neměla práva postoupiti' pohledávku
žalo?CÍ, poněvadž v době po,stoupení tatO' pohledávka! byla Zi.lplaoena
protJp:~hlecláv.~ou manželů S-ových, jež byla S-ovými postoupena ža.,
lo,vanemu a, JIZ namítá započtením. Niž š í s o- u di y uznaly podle žaloby, 'll r v.r s o II d z těchto, d ů- vod ú: Spo,rné je jen, zda manželé
S-ov. map protJ zazalovane pohledávce protipohledávku ve .výši
2I.46? Kč a zda tuto ~,:otipohl~d'ávkll žalovwnému postoupili a zda žal~vany !uto proŤIpohleaavku sml kompensovati. Tvrzení' Berty S-ové že
s. F-ov.a 14 kob-erců neoprávněně vzala a proto si musí dátnfbHi k~m
peUls~cl fakturové ceny 43.000 Kč, je vyvrá,cenu tím, že manželé S-ovi'
F-~,ve tyto koberce za 23.000 Kč prodali a tím, že F-ová koberoe dala
opet S~?v. do komise. To však F-ová by vubec nebylw mohla učiniti,
l<dy~y JI ko~,erce byly nepatřily. Se zřetelem na to, že manželům S-ovým
prohpohledavka vůči F-ové vůbec nepřísluší nemusel se soud s kom_
pensačními námilkami žalovaného dále zab~ati.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
v
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Duvody:
Není správný názor žalovaného, že na jeho straně šlo o převzetf rukojemství za dluh ma,nžellt S-ových vúči Marii F-ové ve výši 13.200 Kč.
Žalovaný přistoupil k dluhu manželú S-ových vúči F-ové jako spoludlužnik (§ 1406 odst. 2 obé. zák.), při ·čemž ovšem závazek jmenov<l!ných
manželů nebyl dotčen, protože ze zjištěných skutkových okolností, nelze
vyvozovati, že F. propustila dosavadní d'lužnrky, t. j. m<l!nžele S-ovy ze
závazku a spokojila se se zárukou žalovaného. Když nižší soudy zjistily,
že hlavním d-Iu'žníkům, manželům s-ový:m, nepříslušela vúbec vzájemná
pohledávka vůči F-ové, jest tím také vyvrácena námitka žalovaného! že
po,stoulpená pohledávka zanikla před postupem kompensad s protIpohledávkou ma,nželů S.-ových. Co se týče otázky, je-li věřHel, }e:muž pří
sluší, poMedávka vůČÍ' více spoludlu,žnikům, oprávněn postoupí,ti ji třetí
osobě jen proti jednomu z více spoludlu'žni1ků, jest na ni odpověděti
kladné. Takovým postl\pem rozdélú se soUdámí dluh tak, že postoupený
dlužník může se zpr.ošťujídm účínkem pw všeohny s:poluzavázané platiti jen cesionáři a ostatni Sipo,ludlužníd s týmž účinkem pro všechny,
tudíž i pro postoupenéhodlu'žníka, jen cedent.ovi.

určitýoh splátkách splatných v určité době pod ztrátou lMt a nedostál-li své povinnosti, vča's, n<l!stwla splatnúst celé dlužné jistiny a pro
žalov<l!ného zákonná povinnost k náhradě zákonn'ých úroků z prodlení
podle §§ 1333, 1334 obč. zák., ježtosmÍlfem nebyla tato zákonná povinnost vyl.oučena . Nebylo z<l!potřebí, aby si žalobce, chtěl-li si zachovati
zákonný nárok na úroky z pr.odlení v případě nedodržení pl<l!tebních lhůt
Ujednaných smírem, ve smíru tO'to právo zvláště vyhmdil. Toto opomenutí má jen za následek, že smír není ohledně úroků z prodlení exekuč
nim titulem a že věřitel musi si pro tento nárok teprve sjednati exekuční,
titul zvláštni ža>]obou (srovnej rozhodnutí Sb. n. '8. civ. č. 7361).

čís.
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K § 42 knih. zák.

Byl-li povolením záznamu zástavního práva porušen velici předpis
ř. uher., jest takový záznam protiprávní a neplatný a
nelze jej spraviti.

§ 18 odst. II vyr.

(Rozh. ze dne 29. ledna 1936, Rv II 247/34.)
čís.

K §§ 1333, 1334

14895.

obč.

zák.
Zákonný nárok na úroky z prodlení v případe nedodrženi platebních
lhůt ujednaných smírem o hlavním dluhu nepomlji, i když nebyl ve
smíru zvláště vytčen.
(Rozh. ze d!ne 29. ledna 1936, Rv I 455/34.)
Podle soudlníhO' smiru zavázal se žalovaný zaplatiti 5.000 Kč v mě
1.000 Kč p.od ztrátou lihůt <l! exekucí. žalov<l!ný splátky
v,ed,l ža,l.obce na "vkladě uvedeného smíru exekuci
k vydobytí 5.00.0 Kč s 5% úroky ode dnesplatnos!li. Návrh na povolení
exekuce k vydobytí úroků byl; však zamít-nut proto, že se žalov<l!ný smí·
rem k jich zaplacení' nezavázal, takže !nejsou kryty exekučním tih11em.
Žalobě na za,placení dO'sud splatných úr.oků z kapitálu 5.000 Kč bylo
vyho,věno 's >o u d y vše c h tří s t o li c, n e j v y Š š I, lm s' o u cl e m
z těchto

slčnách lhůtách po
nedodržel, pročež

důvodů:

Povinnost dlu~níka, z'\plMiti úroky z pradlen,í, nedodrží-li platebního
dne urúného zákonem nebo smlouvou (§ 1334 ,obč. zák.), jest při d1uzích peněžitých zákonným ná,sledkem každéh.o prodlení dlužníkova, nebyla-li t<l!t.o povinno,st smlouvou vyl'Oučena nebo, obmezena. Jest to zákonem stan,ovelná povinno·st k náhradě škody pro porušení smlouvy.
Zaváz<l!l-IIÍ se dovol<l!tel smírem, t. j. smlouvou, k zaplacení' ji'stiny po .

Žalobkyně tvrdí, že dle usnesení. okresu-ího soudu v B. (Slovenslm)
ze dne 5. ledna 1931 byl jí' po\'olen na, nemovitostech žalované firmy
ve vložce 10 pozemlkové knilhy kat. území, B. záznam práva z<ist<ťvního
pro pohledávku 17.145 Kč 'S 12% úrokem od 22. ,srpna 1930, 2% dwni
z O~"'<l!~ll" se lhMou sp,ravovaCÍI do 30., červ'na 1931 a že tato pohledávka
pOZllstava:po pravU' castkou 15.217 Kc 30 h s 12% úrokem od 9". června
1931. Kupn,; cena ske sjednána bezúročně, 10 však platilo jen pro připad
přesného dodržení splátek, jinak platí 12% úrok ode dne vystavBní účtu .
. Žalovaná jest ol~oh?dnÍICí. Usnes~ní okresního soudu v B. po\'olující zá"'nan;: n~bylo pravm .moc,l, w byl zazmm pr~vedendéle než 2 měs{ce před
z<ťh~lemmvyr?VnaClho n~~m. Rekurs proh tomuto povolení, podaný byl
z~mltnu'!, len ur~k by~ ~?IZen na,8%. Vy'mvnání žalované fi,rmy Se p.o
nazsru zalob~kyr;e na jej; pohl'eda\'ku nevztahuje, neboť jest věři,tellkou
oddelnou a zada pr.oto zalobou o spravení záznamu. P ,r vý s o u d
uznal podle žaloby, O d v .o I a c í, s o u dl nevyhověl odivolání. D ů _
vo cl y: Záznam byl povolen již po z<l!vedení mimokonkursního donucovad~o' vJro,~n,"ní, ,na jměníl hlov<l!né. Jest při,puWi, že toto povol'ení
o~p0r,ule pnmemu predpisu § 18 odsl. 2 vyr. řlz. uher., dle něh.ož od zah~jent vlrov1l1acího řízení jest nepřípustnou žádos,t za zánnam hypoteč
mh~ prav~.na. z<l!kladě soukromých listin. Avšwk účinky vyrovna·cího řf
:O'nl nemap vlt~u na pmvoplatně váznoucí záznam, neboť dle § 19 vyr.
r.~~er: stavaJD se skončením vyrovuaccí,ho řízení nepl<l!tnými práva na
z~lastnl u;spokojení na:bytá ve lihútě tam určené cestou exekuoe. Tako-

vyn:,t"o pravem na }v~láštn,í uS;P0lkojenÍ' ,není- zaznamenané zástavnÍ' právo,

o nez. ve s,~or.u, be.zl. Takto. lest' vyvr<l!cena nejpodstatnější námitka žalovane proll pravm eXl;stencl zaznamenaného práva, neboť n,el'Ze tu mluVI'tJ ani 'O zmatečnos,ti záznamu, alni o jeho hezúčinnos-íi se zřetelem na
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výsledky vyrovnacího řízení. Rov,něž účastí 'na vyw"nacím Hzení (pří
hláškou hlasoúním, přijetím kvoty) nezadala žalobkyně nilkterak svým
právům: jež ziskala platným záznamem, Jest zvláště zdůrazniti, že př!
hlášku k vyrovnání podala žalobkyně dříve než zažádala o záznam zast<rvního práva, takže v době přihlášky o nějakém právu na zvlá~tní
uspokojeni nelze ještě mluvili, a tím méně. tedy o vz~~ní se to;hoto :p;av~.
Proti právní existenci zaznamenaného prava vl"s,tne zalovana nečlm namit~k, jež by dle výše vylíčených právních poměrů bylo br~N v úvahu.
J~jí námitku proti prav,osti, li>stiny, jež byla podikladem zaznamu, vyvrátil již prvý soud. Listina měla všechny náležitosti ve smyslu §§ 26,
27 knih. zák. Strany byly přesně označeny, listina obsahovala udání
místa, dne, měsice a wku vyhotovení. Též výše dluhu byla přesné určena
a to i v případě, kdyby byla úhrnná jeho výše zjistitelná pouhým ~ou
čtem jednotkových cen, při jednotlivých objedn'aných strojích i dle prednesu žalované vyznačený'ch.
N e .i v y š š i s o u do žalobu za;mítL
Důvody:

Podstatnou námitkou žalované proti spr"vovací žalobě je, že povolený záznam práva zástavního ze dne 5. ledna 1931 se stal v době, kdy
o jmění žalované bylo zahájeno vyrovnací řízení. Odvolací soud správné
uvádí že žalovaná ve sporu o spravení záznamu je oprávněna dl'e
kniho~ního práva na Slovensku pl"tného, jež je shodné ,g 'předpÍlsy § 42
odstavec 2 kni'h. zá:k., uvésti všechny náJmítky proti existencí knihnvního práva i tehdy, když proti rozhodnutí, jímž 'hyl po\'olen zázna;m,
,podala bezúspěšně rekurs, ja;k s'e stalo i v souzeném případě. Nelze
však souhl"siti s názorem odvolacího soudu, že žalovaná nečinila námitek proti exi,stenci záznamu práva zástavního, nehoť OlPak vyplývá
z výv'odů odvoli<nL Uvedená ni>mitka žalované je námitkou hmotně
právní ,soud musí se jí ohíratí v tomtO' sporu, a n.esej de' na tnm, že se
ji v důvodech zabýval též krajský soud v B. jako soud rekursní při vyřizovimi rekursu proti usnesení o povolení zázna;mu, poněva;dž tím nemohlo se nijak zadatí právu žalované na uplatnění hmotněprávní. námitky ve sporu a. spravení záznamu, Je pmto nerozhodno, jak tento
re'kursní wud na v.ěc pohlížel s hl'ediska předpis;ů § 18 odst JL hýv.
vyrovn. ři>du uher. V nynějším 'spom musí se SOlJj(Ji zabývati otázkou,
zda je tu platný' a účinný důvod právní pro záznam práva zástavního
pro. žalobkyni, zejména, zda byl pro něj v době podané knihovní žádo'sti
pod'le pl"tného zákona podklad talk, aby mohl platně existovati. Podle
§ 18 odstavec JL býv. vyr. ř, uher. počínajíc zavedením vywvnacíiho
řízení nemožno žádat na základě bodu b), c) §§ 88, 92 pozem. kn. por.
zázna;m hypotekární,ho práva na dlužníkových nemovítostech nebo na
jeho jiném právu z,,"psaném v ,po.zemkové knize. O jmění žalované bylo
zahájeno vyrovnací řkení dnce 10. listopadu 1930, Usnes,ením okresního
soudu v B. dne 5. ledna 1931 byl povolen ža'lohkyní záznam záslaJv,níiho
práva na nemovitostech žalované pro pohledávku 17.145 Kč s 12%

úraky od 22, srpna 1930 a; s 2% dani z obratu s lhůtou k spravení zázna;mu do 30, června 1931; toto usnesení bylo krajským soudem v p, na
rekurs žalované potvrzeno až na výši úroků usnesením ze dne 5. září
1931 avšak jak shora dolíčeno, nemá toto mzhodnutí pro žalovan<c>u
vlivu' na uplatnění hmotněprávní námi'ťky v tomto sponu. Z uvedeného
se podává, že žalobkyně v době podané knihovní žádosti o zámam práva
zástavni'ho nemohla mí,ti, dle pla,tnélho práva žádného nároku na zajištění
své pohledávky na nemovitostech žalované, a; dosáhla-U toto zají'štění,
stalo se tak s porušením velídch předpisů § 18 odstavce II. vyrovn. ř.
uher., a je tudíž takový záznam IPmtiprávní a neplatný a nelze jej spravíti. Jíž Z· tohoto důvodu hylo nll'tno žalohu z"mítnoll'tL
čís.

K § 17 zá],. o poštoVtllÍ
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spořitelně

ze dne 23.

záři

1930

čís.

143 Sb.

z; a n.

Složite~ jemuž byla vydána vkladní knížka poštovní spořitelny a prllk&Zl1í listek, má všechna práva a povinnosti vkladatelovy.
K nabytí vlastnictví ke vkladu vkladatelem se vyžaduje odevzdání jak
vkladni knížky, tak i průkazního listlrn.

(Rozh. ze dne 29. ledna 1936, Rv II 454/35.)
ža,lobk)'ně ž"diá na ža,lovaném vydání, p'růkazního Ustlm poštovní spořiteliny v Praze, opravňujíd ji di1sponovatí V1kla;dem na vkladní kní'žce

po'štnv,ní spO'řítelny, mějíd na její jméno, a tvrdí, že uJ.oži,la U< poštovní
spořitelny v Praze dne 15, dubna 1932 na vkladní knížku částku 20.000
Kč. Vklada,telkou jest ona, složil\el, uvedený na této vkladní kní'žce, žalovaný. TýŽ má v rukách. průkazní, lf~tek, zdráhá se jej vyda;ti a j,ej jí
tudíž svévolně z"držuje, ač v.0plata vkl"diu může se státi pouze na; př,ed
lo·žení vklladní kníŽ!ky a prukazního lí'stku, takže se svým m"jetkem, t. j.
"kJ.adem nemůže dísponovati. Niž š í oS o. II d Y zamHly žalnvu, o dvol a c í s o u d z těahtn d ů vod ů: Při řešení tdhotn sporu nutno, míti
na paměti, že nejde o V'kla;dnf knížl<u spořitelny podle úkona ze dne
14. duibna 1920 čís. 302 Sb, z. a, n" neib jílného peněžního ústavu, na
z,,~:adiě zá~ona;e dn:. 10, října 1924 čí,s, 239 Sb. z. a n" nýbrž o vkla;dní
l<mzku postovm spontelny. Vkladní kní'~ky, které spo'řitelny vydávají
~odle zákona ze dne 14, dubna 1920 čís. 302 Sb, z. a n. nelb peněžní
ustavl. ,~~dl~ z"kona ze dne 10, října 1924 čís, 239 Sb. z. a n, mějí sice
na~ur.Clte ]meno ;rkladatel,em udané, mají však povahu p"pírů na ma;jIlele
~vedclcl~h, takze bž.ďý, kdo ta'kovoul knížku p'ředloží, jest pokláJdán
1, be;~mkazu totožnosti za ři>diného držitele a bude mu vyplaoena žádan~ časlka (§ 10), JilllaJk je to však u vkladní kníižky poštovní spořHelny
ktera není vkladní lmižkou v běžném slova smyslu a není pa'Pí~
remn~ m~jitele Is".ěd6cím. Ulo'ž,ením peněz u poštovníspořiteln,y na
vk~a~nl kmzku zaklada Se meZI vkl,ada,lelem a pošto,vnl spořitelnou obligaC~1l poměr, na jehož základJě je poštovní spořitelna povínna vkladateli
ulo~en?u.čá~lku úrokovati a vypbtítL Věřitelem poštovní spořitelny jest
a zustava vzdy vkladatel. Změna vosOibě vkladatele všalk nemůže býti
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provedena jednoduchým př'edáním vkladní kn,í~ky, nýbd pouze řádný~
poslupem, který je pro poštovní spomelnu závazným Jen tehdy, by:r!l
jí písemně oznámen vkl"datel 'společně s nabyv~telem. ~kl~dOl kn~,zk~
poštovní spořitelny není, proto p3!pírem .na ma]ltele s.~eďčlcl.m, nyhrz
p"pílrem na jméno znějícím. To však pJ.ah pouze pro .pnpa~,. ze. takova
'."kladní kní,žka zní n" jméno '."kladatelovo a neobsahUje take Jn:,eno S!~
žitelovo. Je-li v takové vkl"dní knížce též uved~~ sl?ž;tel, kte.ry n.emuze
býti to,ložný s vkladalel:em, jinak by toto rozllsovam bylo uplne ;bytečné a bez význ"mu, má disposiční právo s v~l"dem ~ Je hm vlastmh,::
'."kl"du pOluze ,složileL Vyplývá to z ustanovem § 17 zak. ze dn,; 23. zan
1930 čís. 143 Sb. z. a n. o poštovnÍ' spohtelně, kde se. výslovn,e ustanovuje, že »vklad"tele může přihlásiti též osoba třetí jilJko složitel«. to,?'lo
případě se vyznačí ve vkladní knížce v:dle .imén~. vkJ.ad,~tel.e take ]ln~no
složitele a ",kladní kní,žka se vydá slozllell. Slozllel ma vsechna prava
a povinností yk1adilJtelovy, clokud tento neprokáže, že ~klaclní, k:nížkY
řádně nabyl, a nepožádá poštovní spořitel~u v !,'r<lZ~ za vymaz slo.Z1tele;
Podle 4 pravidel po'štovní ,spo,řHelny vyda postovmslpontelna zarovel;
s V!kladní lmížkou vkladateli (složiteli) zdarma průkazní, Ustek, ktery
musí býti při každé výplatě ,předložen zároveňis vkladní lonížko;,. J~!to
Sie Ó'le § 17 zá!k. ze dne 23. září 1930 Čí's. 143 Sb. z. a n. vkladm lomzka
vydá složiteli, vydá se složiteli té'ž průkazní lístek, bez něhož nelze s vkla:
dem disponovati. Složitel je pmto do té dolhy vl'3!stníkem vkl,,,du a ma
di,sposičn; právo s vkladem, pokud vlastnictví ku vkladu ne?ab";'de vkla:
datel. Vla'stnidvínabllde vkl"datel po rozumu § 427 obc. z <uk. , kdyz
mll byly jak vkl"dní knížka poštovní spoři~~lny,. tak ,prů~az:n:í l~stek ode~
vzdány, načež je teprve s to poštovnfspontelne se vykazatr, ::e vklacln;
knížky ř,;dně qabyl a zažádati za výmazsložiteJ,e. A~y prot~ z~lobkyn.~
n"byla vlas'tnictví ke '."kladu, ibyl,o by nevyhnutelne za'potre~l, alby J!
byly jak vkladní knížka, tak ,průkazní lístek řádně post?UP~?Y. zalobkyne
VŠilJk tvrdilla a potvrdila 10 tilJké jako strana, že vkl3!dm kn!:,lm s ;,kladem
20.000 Kč, znějtcí na j.ejí jméno jako vkladatel,ku, dal. JI manzel, a Je
mezi stranami nesporno, že jí< m"nžel průkazní Ustek mkdy neodevzdal.
Odvolatellka nestala se proto vlastnicí vkl'adu, ježto jí ,průkazní lístek
nikdy předám nebyl, a není-li vlastnicí vkl"du, nemůže se vlastnickou
žalobou na žalovaném domáhati vydání průkazního Ustu. Průkazní lístek
není však twké ž,;clným příslušenstvím vkladní, knížky po'š~ovní, spoři
telny, poněvadž by jinak rozhšovltní mezi vkla,~atelie?,' a sl'O~ltelem byl~
Llplně zbytečné, Myby průkazní Hstek podrzel VZ?y maJ,td vkladn~
knii:ky a není proto správným n~zor?dvobtel~y, ze vlast~~k ,:,kladm
knížky stává se též vla,stní,kem 'pfUlkaz~ťho hstu Jak? Jeho ,pflislu?e?stvl
a má nárok, aby mu ten, kdo 'pmkazní Irstek mu zadrmJe, prukaznl Jetstek
vydal.
N e j vy Š š í s o u d nevyllověl dovolání.

y
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S hlediska dovolacího důvodu Č. 4 § 503 c. ř. s. má dovo,la,telka za to,
že jest oprávněna domáchati se vydání průkazního lístku jako příslu-

šenství vkladní lmížky poštovní spořitelny, neboť je uveden,a s,vým jménem jako vkladatelka ve vkladní knížce, tuto řádně nabyla a ji drží,
t3!kže je vlastnicí vkladu. Dovolatelka z uvedení jména svého jako vkladatele na vkladní knížce nemůže jeMě takové oprávnění vyvozo,vati
vzhl,edem na předpisy § 17 (4) zákona o poštovní spořitelně z 23. zář'
1930 č. 143 Sb. z. a u. Dle nich totiž může vkladatele přihlásiti také
osob a třetí jako složitel, který má všechna práva a povinnosti vkladatelovy, dokud vklada,te'l neprokáže, že vlkladní knížky řádně nabyl.
Z vkladní knížky Č. 0098841 je patrno, že je v ní jako vkladatel uvedena
žalobkyně, a zároveň jako složitel žalovwný a že dle pravidlel poštovni
spohtelny, vydaných na základě § 5 č. 2, § 8 zák. č. 143/30 Sb. z. a ill.
musí při každé výplatě býtI předložen s vkladní knížkou též prŮibzní
lístek, který se vkladateli, pokud s'e tý,če sJ.ožiteli, vydá zároveň s vkladní
knížkou. Tento průkazní lístek nebyl nikdy dovolatelce odevzdán. Dovolatelka uložený obnos 20.000 Kč na tuto knížku sama neu,spoHla, a
také upustilla od, původního tvrzení, že tuto částku si s,ama uložila,
tvrdí,c, že ji dal uloži.ti její manžel Sta,niislav prostřednictvím žalovaného
na Její jméno a vkl'3!dní' knížku jí odevzdal. Avšak manžel dOiVola.(elčin
knížku, tnlo jí neodevzdal, n"opilJk dovolatelka původné manželli popřela,
že tuto kní'žku z domu odnesla, ale pak prohlásila, že mu ji přinese. Ji'ž
z toho plyne, že wni řádnÝlm způlsobem 'nenabyla vkladní knížky a ne.slala se vlastnicí vkk,du, kďyžtě jí nebyl ani odevzdán prŮikazníi lístek,
nezbytný k di"posicis vkladem (§ 427 obč. zák). Mylný je právní názor
dovolatelči:n, že nastal obligační, poměr jedině mezi ni a poštovní, ispoři
tdnou, !poněvadž podle § 17 ,(4) uvedeného zákona a' § 4 pnvidel: se
vydá vkladní knížka ilJ zároiVeň průkaz.ní Ustek složiteli 3! tento má všechna
prltva a povinnos,ti vkIadatelovy, dlOkud vklad:atel neprokáže, že vkladní
'knížky řádně nabyl. Tento průkaz podán nebyl. Dovolatelka nejsouc
V!kla'slnicí vkladu, nemůže se za těchto okolno,stíl domáhati vydání. prů
Ikazního .l.ílstku na žalovaném, který vúči nf nebyl v žádném ohHga,čním
poměru. Vzhledem k tomuto pr<lvnímu posouzení je zbytečnose obímti
otázkou, zda pn1kazní Hstek je ;příslušenstvím vkladní knížky, kterou
uvedla dO'Vlolatelka t~prve v 'OdivO'la:cÍlm Hzení, či zda je rovnocenným
legitim"čním ,papírem pro vlastníka vkIadu, právě tak jako vklad'mi
knížka, jak míní žalovaný, či konečně zd:a jde jen o' prů:kazní prostředek
dle jeho označení, jenž není měřítkem práva po'vinnmtí, a netřeba se
ta'ké zabývati důvodem ku,SQisti, řf,zeníl (č. 2 § 503 c. ř. s.) v tom směru,
~e nebylo zjištěno, j<ikým zpúsobem a z jilJkých p"něz onen vklad v"nikl,
ze otec žalovanému nemohl ni;c dáti, a že nešlo o otwvský podíJ, poněvadž tyto okolnosti byly pro vyřešení sporu bez významu.
'
čís.
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Předpis druhého odstavce § 225
středek za celého sporného řízeni.

c.

ř.

s. platí pro každý opravný pro-

(Rozh. ze dne 30. ledna 1936, R I 964/35.)
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o 'll vol a c í s o u d zrušil usnesením rozsudek prvého soudu pro
zmešká!ní a vyhradiv svému ro~hodnlutí prá!vní moc č ulož~l prvé~1U soudu
nové jednání a rozhodnutí,. Usnesení to bylo doruceno zalobol dne 22.
června 1935.
N e j v y Š š í s o u d odmítl rekurs do tohoto usnesení, podaný dne
13. července 1935.
D ů vod y:
Podle čL. ll. čís. 3 zákona z 19. ledna 1928 čís. 23 Sb. z. a n. o z~ěně
druhého odstavce § 225 c. ř. s. nemají' soudni prázdni:ny na poca~e~
a uplynutí kon~čných lhŮ'! proti r.ozsudkům p:r~ z~eš~ání, .~ pro u~n~n~
vlivu. Předpis ten se vzt8JhUl]e nejen k odvolam, nybrz y:lke k dovol:,J1.1
a k rekulfsům zkrátka ke každému opravnému pmstredlw za celeho
'spomého ří:zel;i ve všech stolicích proH rozsudkům naznačeného druhu
(,srov. rozohodnutí Čí,s. 9320 Sb. n. s. a rozhodnuti tam u~edená). O takový opravný pmstředek tu jde, neboť Jde o rekms. pro:l' usnesen~ o.d~
V'olacího soudu, jímž hyl rozsudek prvmho soudu vy~any pro zmesk~m
zrušen a jemu'ž byla plfávni moc vyhrazena ..lJsnesem 10 b~lo doru~en~
stěžovatel,i 22. června 1935. Uplynula !udlZ 14de'n111l lhuta rekursm
v § 521 'co 'ř. s. st"moveu" hledí1c k tomu, že dne 5. oerven,ce 19'36 byl
p8Jmátný den a dne 7 . července 193'5 neděle, dnem 8. července. 1?3? ReImrs byl' všaJk podán teprve dne 13. července 1935, tedy opozdene.

Mezi ústa,vy uvedené v § I tohoto vlád. nař. patří: i žalobkyni;, která
jest společenstvem s ručením obmezen'ým podle zák. Čí's. 70/73 ř. Z.
Zá;půjčky, které poskytla žalobkyně žalovaným, pocházejí vesměs z doby
před účinností uvedeného vládního nařizení. Je proto vůbec nerozhodno,
zda žalov<lní byli členy žwl'Ú'bkyně, nebo zda členem byl pouze žalov8Jný
Alois B. a ne též jeho m8Jnižellka Marie B-ová , i že snad žalovaný po
případě Alois B. sám jako, člen neupg,altolik podHů záložny, kolik 'by
jich bylo potřebí., aby žalov<lným byla poskytnuta zá,půjčka v té výši,
jak se stalo. Právní jedná,~í, totiž .~ápůjčky, které ~alo,?kyně poskytla
žalovaným, jsOU tedy :pIatne. Na jejIch pl,atnost nema am vhvu ta okolnost že Q zápůji5kách jednal: se žalovanými líeditel Josef V., který není
č[,en~m žalobkyně, nýbrž jejím vedoudm úředníkem. Nehledě ani k ustanovení § 13 uvedeného vlád. nwř., nemohlo by jeho jednánií způsO'bi,ti
nkO'Ínost záJpůjč~k, poněvadž i podle sta,rýeh záko'l1lnýdh ustanO'ven!
může představen:stvo při provozování ,své činnosti použí'vati úředníků
a jest vlastně nej,d,ůl.ežitějŠí fUl11kd ředitele záložny, wby 18Jkové věci,
zejména záJpůjčky, nejprve se stranaJmi projednal, pou~ívaj e 'Svých odi>orných zna,J,ostí a pak představenstvu předložil. Také námitka, ,že žalobkyně nepřizpůsobila své stanovy novým zákonným předpi,sům, nemůže ,mílti vliv na platnost púvních jedlnáJní uZ<lvřených do účinnosti
shora uvedeného vládního nařízeni.
N,ej vyš š í s'o'ud ,nevyho'věl dovolání.
D
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Vládní nařízeni čis. 169/33 Sb. z. a n. nevybočuje z mezí zmocněni
daného zákonem čis. 95/33.
(Rmh. ze dne 30. ledna 1935, RII 099/35.)
Protižalobě na zaplacení zwžal,ovaného obnosu ze zá~újčky n~mHIí
žalovwní že poskytnuté jim zá;půjčky jsou niootné, neboť zalobkyne Je,~,t
SiPole6e~stv"m s ručením obmezeným podle zá,kona ČÍls. 70/73 ř. z. a zapůjóky poskytla jim (před ú6nností vlM~ nař. čís: .1~?/33. Sb. Z. a n.),
ač nebyli jejími členy (§ 1 zák. 6s. 70/73 r. z.).~ I Z S I :g, o. u d Y. uznaly
podle žaloby, p r v Ý s o u d z těchto dl Ů v o cl u: .Podle § 1.3 ~Iad. nar:
ze dne 5. s~pna 1933 ČÍ:s. 169' Sb. Z. a 11. dosa,vadm obmezem pusobnos'tl
peněžních ústavů v § 1 U'Vedených nedott~aji se platnosti 'e:áv~í,ch i'e~L
nání uzavřených těmi,to' ústavy do, dne uClnnosl! .to~oto nanzell1: p~kud
nebylo před tímto dnem pravClplatně rozhodnu'to, ze JISOU neplatne. Tllffi'tO
naří;zením byla totiž prohlášena za platná právní jed~ání, kter~ byla uzav'řena ústavy v § 1 jmeno1v8Jnými, kde nebyl'a dodrzena 10rmal'l11 ohmezení ukládaná těmto ústavům starými zákonnými norm8Jffi1. Ta,lo obmezení totiž ústavy takové téměř šmahem p~rušovaly.ao pod t:ake~ hos~o
dářského vývoje a změněných hospodářských pomem porusoval! mUSIly.

ů

vod y:

Jde v poďstatě O' práwí posouczel1lú věci (§ 503 č. 4 c. ř. s.). Po této
stránce ža'lovanÍ vytýkají, že vládnimu naIízení č. 169/3:3, Sb. z. a n.
schází potřebné zmocnění, poněvadž vybočuje z rámce zákon,a č. 95/33
Sb. Z. a n., že jest proto neplatné. Zákonem č. 95/33 byla vláda zmocněna, aby po dobll' mimořádných poměrů hospodářských domácích i, zahrani'čnich nejen upravi,J,a celnísazehník, nýbrž i u6nHa, pokud nejde
o výjimky tam stanovené, opatření pro přiměř'<lnou úpravu cen a výrobních a odbytových poměrů v průmyslu, živons,tech a zeměd.ělství. Z podstaty tohotO' zálmna j8Jko zmocňovacího vyplývá, že vlwdní. nařiz:ení, vydan,á na jeho základě platí' jen mocí toho zákona v rámci jím vytčeném.
Zákon Č. 206/33 Sb. Z. a n. také výslovně označuje tato nařízení jako
vládní naří,zeni ve smyslu §§ 55 a 84 ústavní listiny. Platnos,t twkových
naří:zení přezkoumati i'sou soudy oprávněny podle § 102 ústavní· listiny.
Nižší soudy právem mm.<lly za platné vládni nařízení 6s. ,159/33 Sb. Z.
a n. JesUi'že byla vláda zákonem zmocněna učiniti opatření pro přimě
řenou úpravu cen a výroibn,fch a odbytových poměrů v průmy,slu, živnostech a zeměděl!s!ví, jest v 'tom zahrnuta ii úprava poměrů úvěru, neboť
tenlo lvoIí' podstatnou s].o,žku v úpravě cen a výrobních a odbytových
poměrů. I když v zákoně č. 95/33 vý'slovně tato úprava uvedena nebyla,
v zákoně č. 109/34, kterým byl změněn onen zákion, pwk u,ž se uvádějí
poměry oběhu, spotřeby a úvěm, nelze z toho do'Vnzovwti, že tyto poměry v dřívě'jšim zmodíovadm záJkonu zahrnuty nebyly, že byly teprve
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nyní nově pojaty v tento okruh vládního naří;;ení. U p~ílež}.:ost! prodloužen.í úkona č. 95/33 považovalo se za nutne, aby mlmoradna mOC nařizovad byla> též vhoclněji vyjádřena (zpráva právního výboru, Íl!sk po-sL
sněmovny 2637/1934). Z toho n.elze dovozova>ti,. že vlád~í nařizem
č. 169/33 Ilemá oporu ve zmocňo.vadm zákonu č. 95/193~. Pravem proto
uznal'y nižší soudy za platnou smlouvu mezI stranamI ujednanou podle
§ 13 vládního nařízení č. 169/33.
čís.

14900.

účinky zahájeného .sporu nastávají hledíc k nároku, o který byl~
žaloba rozšířena dle § 235 c. ř. '8., teprve tím, že bud' žalovaný souhlas1
s rozšířením žaloby anebo soud je pravoplatně připustí.

čís.

14901.

Rozvrh nejvyššího podání za nemovitůsti.
Převodní poplatek půžívá přednostního. práva
převůdu i když ještě nebyl vyměřen.

zástavního. již v

době

I kd~ž ve výkazu nedoplatků není uvedeno, které nemovitosti se týdají trhové smlouvy, z nichž jsou převodni poplatky vyměřeny, stačí,
jde-li z exekuč.t,tích spi~ů n~jevů, že se přihlášené převodní půplatky
týkají vydražene nemov,tostl.
(Rozh. ze dne 30. ledna 1936, R I 1/36.)
Berní

úřad přihl,c,sH výkazemnedopla'ťků k dražebnímu roku podle
ř. v pořadí, přednostnim provi,somí poplatky z Ipřevodu

§ 172 odst. 2 ex.

Proti žalobě na zaplacení peněžitého dluhu .vznesl žalova~ý ,n,c,mit~u
zahájené wzepře, tvrdě, že zažalovaná pohtedayka I~S! vymahan,~".v pném ,sporu, v němž o tuto· pohledávlm byla puvo,~.m zaloba rO!Sll'Bna.
P r v Ý 's o iU d v)'lhověl této námi,tce a žalobu odmltl, ,vyslovlv, ze u~,ne:
sení, jímž nebylo rozšíření žal'Ú'~y přip.ll'š,těno, nenabylo dosud pmvm
moci. R ,e k ll' J S;ll í s' o u cl námltkul zamlH.
N e j v y Š š í s o u d' nevyho,věl dovo,lacímu rekursu:

ze smluv 17.955 Kč. P r v Ý s o u d v rozvrhovém usnesení nepřikázal
z rozvrhové podstaty na tyto poplatky nic, vycházeje z názoru, že při
hláška, v nfž se jenom provi!somě stamo'ví P'1platloy z převodu, není' ta. kovým dokladem, který by po roz,wmu § 210 ex. ř. prokázal nárok i jeho
rozswh způsobem vylučují:cím jakoukol,j,v ,pochybnost. R e!k u rs ní
s o u' d usnesení to po'tvrdi,l s odůvodněním, že platební příkazy zmí,ně
ných poplatků se týkajicí k přihlášce připojeny nebyly a že z onoho
výkazu! necloplatků není patrno, čeho se smlouvy ty týkají a že jde právě
-o nemovi,tost vydraženou.
Ne j vy Š š í s o u od uloži.l prvému soudu, by, pokud jde o přihlá
šený poplatek z převodu, vydal nové rozvrhové usnesení.

D ů vo- d y:

Důvody:

(Rozh. ze dne 30. ledna 1936, R I 1409'/35.)

žallObce podal proti, žalované žalobu o 31.57g Kč 60,~' r~;;ší-řilfak

při, ústnfm jednání, žaloboU; prosbu na 120.000 Kč, v kterezto c~s,tce Je,st
obsažena i částka 44.210 Kč 20 h, jejíhož zaplacení se domáha v tomto
sporu. Podl'e § 232 odst. 2 c. ř. s. nastanoU' ú.čin!~y :ah"jeného ;sporu

vzhledem k ,nároku vznesenému teprve za rozepre hm casem, ktere:ho se
hO' bylo domáhánO' při ústním jednání, neboť od tétO' doby stáv~ se př,;d
mětem jecln{cni. Avšd!k účinek rozši,ření žaloby v nárok, o k~e;y byla za~
lobni prosba mzšífena, nastd!ne a nárok ten stane se sou:ca's!t. zalobm
prosby teprve tím, že blllď žalo~::ný, s rozšířením ~a1:by souh1asl,1 d!neb,o
že ,soucl přes jeho nesouhlaS' mzstrem to pravoplatnepfl!pll'shl. Do~ud soud
,t~k -n:euónj,l, může návrh mf rozšíření žd!loby býti pld!tně vzat zpet, neboť
tll' nejde o obmezení žaloby, ke kterému by bylo třeba ,sou~,tasu cl:u:h~
strd!ny, když se nárok, o nějž mělla býti žalobni, prosba fOiZSLfena, lest~
nestal částí nárokUi žalovaného, o kterém lest palk soudu fOozhodovah.
žalolbce podáním, které sice označil jd!kO' podání k nynější~mu' ,sporu, ~l,e
loteré zřejmě bylo pOd"ním v dřivější:m sporu, vzal zpě\na~rh na roZSl·
ření žalobn,í pro-sby na 120.000 Kč K tomu bylop!avne~; l"'~ uve?eno,
tím přestalo býti rozší,ření pů,v?dni ž,aloby p,r.ed,?,~tem !lZelll"V puvodním sporu a nebrán,í jeho U!p]:atnov~nl ve z~lastn! zal?be zahaj,enl rozepře ve SPO'fU dřívějším, které pominulo zpetvzehm navrhu.

Názory, z nichž vycházejnnižší soudy, jsou mylné. Stačí" když daně
a poplatky, které do dne dražby vyměřeny nebyly, oznámí se exelouč
nímu soudu, tak že se k nim při dražbě a přiJozhodnutí o .odpofUi proti
příklepu může přihlížeti (rozh. 3703 Sb. n. s.). Poplatky ty vznikají a
požívají, přednostního práva zástavní,ho ji,ž v době převodu, i když ještě
vyměře'nynebyly. Poplatek z trhové ~mlouvy měl býti podle § 3 zákona
ze dne 28. dubna 1933 Č. 65 Sb. z. a n. a ,čl. 111. a VI. vli,c,dní:ho nařízení
z·edne 28. ,dubna 1933č. 66 Sb. z. a n. zaplacen přímO' bez vyčkáni
Medníiho vyměření clo 40 dnů od uzavření trhové smlouvy. Zmíněný vý"
kaz nedoplatků jest podepsán dvěma úředníky berního úřadu a opatřen
jeho úředním razítkem, tedy ve f,ormě předepsané clvOfským dekretem
z 19. dubna 179g Č. 466 Sb. z.s. a u,stanovením § 4 výnosu ministerstva
financí z 29. ledna 1850č. 494 a jest zřízen jmenovaným berním úřadem
v mezkh jeho Mednkh opr"vněn,í a podává tudiž ve smyslu § 292 c. ř. s.
a § 78 ex. ř. plný důkaz toho, co jest v něm tímto úřadem úředně pro~
hlášeno. V tomto výkazu nedoplatků není ske uvedeno, které nemovi~
tosti se přislušné trhové smlou'vy týkají, nýbrž ís'OU uvedeny ony smlouvy, je to však uvedeno v dří'vějším výkazu nedoplatků, v němž stojí, že
převody se týkají dražené nemovi,tost,i mimo to v knihovním výpisu jsůu
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na listu B. uvedeny trhové smlouvy, jde tedy z exekučních sprsů najevo,
že se přihlášené převodní poplatky tykají dražené nemovitosti. Výšku
přihlášených převodních popllaJků nepřísluší zkoumati s'Oudu a také proti
jejich výši nebyl při rozvrhovém roku ani odpor vznesen. JežtO' pak ve
výkazu nedoplatků, o který jde, jest úředně potvrzeno, ,že přihlášené poplatky převodní js'Ou vykonatelné, nej's'ŮIu důvody, z kterých ni,žšísoudy
na poplatky ty z rozvrhové podiStaty nj,c nepřikáza,ly, opráVlněny.
čís.

14902.

obč. zák. K pojmu )}plody«.
květináčích vypěstované obchodním zahradníkem zahradzpůsobem na pachtovaném statku jest pokládati za plody ve
odst. 3 § 1101 obč. zák.

K § 1101
Květiny

nickým
smyslu

v

(Rozh. ze dne 30. ledna 1936, R I 2/36,)
Na základě žaloby podané žalova,nými proti Anežce K-ové jako
pachtýřee jejich zahrady Pf(} dlužné pachtoVlné bylo provedeno zájemné
popsání' květin na zahmelě té vypěstovaných žaloboem. žallobce domáhá
se žalobou výfO'lou, že výlkon zájemného popsání těchto květin, jakož
i jejich vDucellá správa jsoU! z důvodu jeho vktstnického priwa nepří
pustné. Pwti ža,lobě namítli žalov,mí, že popsané květiny jsou plody propachtované zahrady, ta:kže mají 'k nim zákonné právo zástavní,. poněvadi
pachtY-rka Anežka K-ová žila se žalobcem ve společné domácnosti.
P r v Ý s o u cl žalohu zamítl. Důvod y: Dle § 1101 obč. zák . .odst. 3
má propachtovatel pozemku zákonné zástavní právo jednak nla dobytku,
který jest na propachtov"néms.fatku, jednak na hospodářském nářadí a
plodech, které tam ještě jsou a to stejného rozsahu a stejného účinku,
jako pron8ijímatel věci nemovité na vnesené svršky dle odstavce prvého
§ 11.01 ohč. zák. Zástavní právo' na vnesené svršky vztahuje se ,jednak
na ,svršky nw}emcovy, jednak na sv,ršky členů jeho rodiny žijících
s nim ve společné clom~onosti;. Pachtýřem v daném případě byla nesporně Anežka K-oú, a ježto žalobce, který nebyl pachtýřem, tvrdí, že
věci jsou jeho, jest nutno uvažovati o tom, zcla zákonné zástavnÍ> právo
pmpachtovatelovo vztahu'je se všeobecně na všechny plody propachtovaných pozemků bez ohledu na. to. čí jsou a zda si na ně dělá vlas,tnicky
nárok, anebo zda vztahuje se pouze na plody patříd p8ichtýři, a členům
jeho rodiny žijícím s 'ním ve společné domácnosti, čili, zda tento před
poklad odstavce prvého § 1101 obč. zák. u věcí nepatřících pachtýři plati
též pro odstavec třetí, pokud jde o pIody propachtovaného pozemku.
Ji'stě úmyslem zákonodárcovým byIo § IIOJ.ohč. zák. dáti pronajímateli
a pachtýři co nejširši ochranu pro zajj'štěni jeho nároku na úplatu' za
ponechání pouJívání jeho nemovité věci. Jest právo zástavní rozší'řeno
nejenom na věci nájemcovy, nýbrž i na věci cizí,t. j. připadně na věci,
patříd čllenům jeho rodiny, pokud jen tito žijí s ním ve společné domácnosti a pokud věci ty vneseny byly do najatého bytu. Při tom svršky,

které jsou předmětem úkonného zástavního práva pronajímatelova nejsou v jiném vzta?u ~u pfOo~ataté nemo~itosti, než v tom; že byly do ní
vneseny. Nelze prehlednoutt, ze u' plodu Jest tento, vztah k pmpachtov~né nemovitosti daleko, u.~Ší,. neboť jsou přímo výtěžkem toho, co bylo
dano do pachtu. BylO by Jlste protIsmy'slným, alby někdo třetí mohl tě
žiti plody nemovitosti a vlastník nemovitosti, který dal nemovHost k užívání, neměl by ani na těchto plodech, t. j. na přímém výtěžku nemovitosti nijaké možnosti k zaji'Štění, t. j. př~padnémU' uspol<ojení svého nároku z, tohoto výtěž'ku jeh,o ~ůdy. PO,dle ustanovení odstavce 3 § 1101
obč. ~~k., poku? se ~10?U' tyč~, Dem rozhodným, zda vl",stníkem jest
pachtyr nebo nekdo tretI, ktery snad plody vypěstoval. Toto zálkonné
zástavní právo vztahwje se na všechny plody propachtovaného pozemku
vt'lbec:.pOIkud ještě na poz;mku js.ou. Je,s,t proto. nemzhod'nýrn, zda
pachtyrka Anezka K-ova a zalobce JSou deny jedné rodiny a zda žili ve
~,poleĎné domácnosti. Ro~hodln,ým zústává pouze, zda vylučovamé věci
JSOU plody propa,chtovane'~O: pozemku a zda v době sepsán, ještě na
po~e.mku byly. Vsec~~y, ~;CI byly ve skleníku propachtované zahrady,
kvetmy byly v kvetmaclch a kedluby na hromadě. Nebyly tedy do'slo,vně na poz~ml<u, avšak v. hudově na pozemku stojíd, která tvoří
s propachtovanym pozemkem jednotný hospodářský celek a ,l<terá sa a
také k pachtu patřila. Jistě se zákonné zá,stavni právo propachtO'vat~~e
. statku vztahUje nejen na skhzené obilí Ještě na, 'poli ny'brž i na o'b"l',
· " 'JI:
· ve ~.?
t doe
l k e s,tatku patřící. Proto i v tomlo
, 1
1
SIozen.e.
případě
byly
s,epsa~e ven jeste .na propachtovaném pozemku. Květiny vypéstovány
byly z~'lobcem V~;QP~,chtovan~m z~hťadrrictvíbU'ď z kOl1p,ených sazeček, nebo. z t zv. ~Izk~,.:. J. odrez~u ze slarškh květin tím, .že tyto zasaze~y ?yly do kveÍ1lnac~ ~ d.ale pest.ovány, jednak ve sklenílku, jednak
v,paremstI, kde :byly.'~eÍ1lna~e za~trce'lly do země. Jiné byly koupeny,
presazeny do. k~et!naCll' a v mch dale pěstovány, vypěstovány ze seměn
. ll'CJprvev bednlckach a pak přesazeny do 'květináčů nebo ze říz'KU' Č· t
. ak b l · t · ·
.
. '
, as
p. . ~a pes ov~na volne v zahraicl~ část v, květináčkh. Není pochybnostt,. ze se Je~na o plo:dy a to I kdyz byly pestovány v kvétináči; neboť
I v ~I~h byly zIVeny pudou vzwtou z propachtovaného pozemku. Ponév~dzz~llOv~nl Jako pro,pachto'va-telé pozemku měli pro dl1užné pachtovné
z~ko'llne laIstavní právo dl,e § 1101 obč. zák. na všechny vylučované
vecI~. b:z ohledu!. na př!padné vlaslni!ctví žalobce, tvrdícího z toho důvodll
nepnpustnost zaJ emneho popsáni, by'la žaloba zamítnuta neboť i ·ivla~tntck~. právo. žalobce nemůže činiti, toto zájem~é popsání P~le
§ . ex. r: ~,epnpustn'Ym. O d vol a c j. s o u d U'ložil prvému 'soudu
?ove, J,e~nalm a f"ozhodnutí, ~~,cvházeje z názoru, že řízenÍ' prvého soudu
Je v~dne J'~oto" ze nebylo zJlsteno, zda ža'lobce jest vla'stnilkem vylučo
~~,nych vecI, ,ZCla Jest čl'enem rOdi,ny pachtýřky Anežkv K-ové zda s ní
z~edve spoJ,e'cne do~ácno.gti, a zda zájemné popsané ~éci jso~ 'skwtečně
po Y prop.a,chtovaneho., pozemku, zda totiž přišly ve styk s půdou
sp"chto'Vano'll·
.. d'e z d·a b
'
'
• . k ... , po pnpa
y ylpudou
tou' ži'Ven,y " zda vůbec z půdy
neco . e svemu vzrůstu potřebovaly a dostávaly.
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N e j v y Š š i s O u d uloži,l odvolacímu soudu, by o odvolání znovu
rozhodl.

čís.

14903.

žádá-Ii věřitel exekuci dražbou pHstupem k určitému dražebnímu
jež nebylo dosud zavedeno, jest návrh exekučni vyříditi jako
návrh na zahájeni samostatného řízení dražebního.
řízeni,

Důvod

y:

Okolností, pro které zrušil odvolací S'Oud rozsu~ek ,prvéh? SOU?U,
jsou pro rozhodnutí toho,tosporu bez významu. Zakl~de~ zakon~eho
zástavního, práva propachtovatelova podl'e § 1\01 ,obe. :~k. j~~t j e~o
smluvní poměr k pachtýři a pohledávka z pachto:,neh'O muze by:, cll[,~
něn,a jen na věcech, které jsO,u n~ pr?'Pach:ov~nem ~tatku. V teto pnčiné ustano'vuje § 1101 obč. zak., ze zakonn,e, za,stavnl' p!av,o 'propac1;tovatdovose vztahuje k d'obyt!<u, ,k hos,~odarskem!U n~ra:b a plo,~U';',
které jsou na propachtON"amem sta,tku,. Pn to~ se .a~cI,t predpok~ad~, ze
jde o plody od země již Dddělené, tc;díž vě? mD~,te (§ 295 obc. z"k.~,
jež jediné mohou býti předmětem zastavmho ,prava podle § 11O~ O?'c,
zák. neboť plody od země neoddě\:ené nutno podle §§ 294, 295 obc. zak
pokládati za přislušenství, nemovitosti (viz rozh. Č. 12757 a 13172 Sb,
n. s.), které jes,! podle §§ 252, 14(Jposo\. oclist., 14311 ex. ~'. ze s:,mosta:né
exe'kuce vyloučenO'. Podle zjištění prvého soudu byly zajemne popsany
květiny v květináčích, které byliy ve skleníku. Při, řešení otázky, zda
v těchto vě'ce,h Ize spatřiti »plody« propachtovanych nemovl,tnsŤl podle
§ 1 \Ol obč. zák., jest přihlóžeti, k tomu, že Anežce K-o'vé bylly propachtovány ,pozemky se skleníkem k provoZO'vání, zahrad~i''?tví. T;,nto.. pro,voz
předpokládá jíž podle 'Své povwhy, že se !plod~ (kvetliUl:'! pest~!J' z~ se~
meu sawui!ček dbulí nebo ří,zků, t. j, odřezku ze 'slarsl;ch kvetm, bud
,
' v.
'd' nacez
"
v květi:náčkh
nebo
bedn'i,čkácch nebo ve VO'I
ne' pne,
se, oP? 10ud
neibyly pěs,továny v květilnáčíoh, přesazují' do, kv~ti:n~~ů, a pě~t~J~ se
dále ve skleníku nebo v pařeništi, ve kterem se kvetmace zapouste']l do
půdy- Že tímto zpfr.sobem byly vy!pěstová~y i květiny zájemn~ popsané, .
přilpustil žalobce sám při svém výslechu Jako strwna, udav, ze vsechny
vy'lučo,vwné věci vypěstovali (způs'Obem jím vyUčeným) v :ahradě patřicí žalovanlým, t. j_ v zahradě Anežkou K~ov~u spacht~,:,ane., Za tohot?
stavu věd nepo-chybII první sDud, uznal-lI vsechny zajemne popsane
květiny za plody pachtovaných nemovitostí, ve smysl,~ ods:avce 3 § 1101
ohč. záck., ježto k jich vy!pěstování, v PT'OVOZU zahradmclvL bylo, pa~~to
v"ného ,statku třeba, Je proto bezvýznamné, zoda a pO'kud jed-nollIve a
které z vylučovaných květin při-šly ve styk s pudo? spachto;anou, n,ebo
byly půdou tou živeny, nebo, zda vůbec něco z p:,dy ke ~,vem" vzmso!t,
potřebovaly a dostávaly, R?vněž ,bezvýznamné J,e, zd~ :;alobce saze~
ničky, semena a cibule koupIl a''pre;,za! ve v,lastmmynene a na ~Ias,tn:
účet, a zda se staly jeho vl'astmctvlm. Bezvyzn.a,;,na Jest konle~n:.. take
Olkolnost, zda ž.alobce jest členem rodiny. Ipachtyrky a zda :s _m zlJe ve
společné domámo,sti ,neboť tyto okolnostI byl~ by, podst~tne jen, kdyby
šlo o jiné věci než plody ve smyslu! § 1101 obc. ,zw'k. Nem tu' :pro'to vadnosti řízení první s,tolke, pro kterou odvolacl, soud, vychazeoJe z "e,
správného právního posouzení co do pojmu plodů, rD'zsUlClek prvého
soudu zrušit

(Rozh, ze dne 30, ledna 19.36, R I 4/36,)
P r v Ý s·o u dr povolil vymáhající straně exekuci nucenou dražbou
nemovitO'stí, připsaných povinným Hugovi a Růženě R-ovým rovným
dílem do vlas,tnictví, a to pří'stupem k dražebnímu ří'zení vedenému jiným vymáhajícím věřitelem pod ji,nýmčí,slem spi,sovým, ačkoliv proti
povinné Růženě R-ové v té době žádné reálné řízení v běhu nebylo,
Rek u r sní ,s o u d na rekurs povinné Růženy R-ové změnH usnesení
prvého soudu tak, že návrh exekuční proti ní zamítl, odůvodniv to' lim,
že exekuce přístupem k dražebnímu řízeni proti ní povolena býti .nemohla a na samostatnou exekuci nu'cenou. reální dražbou návrh exekuční
nezněl, nýbrž jen na ex~kuci přístupem,
N ,e j vy Š š í ,s 'O n 'CI uloži,l· prvému soudu, pokud jde o ,povinnou Rů
ženu R-ovou, nové mzhodnutí.
Dů

vody:

Je sice pravda, že prvý ,soud neměl proti; Růženě B-ově povolovatí
exekuci přís,tupem, a~šwk není správný názor, že exekuční, návrh musí
býti;zamftnut. Nu.cená dražba nemovitostí a přístup k ní nej'sou dva
různé druhy exekuční. § 139 ex. ř, toliko stanoví, že, pokud jest dražební
Hzení v běhu, nemůže býti zahájeno pro dal,ší vykonatelné pohleďávky
zvláštní dražební ří.zeníi .0 téže nemovito,sU, že všichni, věřHelé, kterým
~se za zalhájeného dražebního říz·ení po'volí nucená dražba téže nemovitosti, .přistoupí tím k dražebn,imu řízeni ji,ž zahájenému, které musí
přijmouti, v tom .stavu, v jakém jest za jejich pří'stupu a že Dd toho času
mají táž práva, jako kdyby ří,zeni bylo k jejich návrhu zahájeno, a že
exel<učn[ soud zpravl věřitele, který navrhl dražbu, že a k jakému zahájenému ří'zení při,stoupio\. Z toho jde na jevo, že stačí', když věřiteli navrhne exekuci dražbou nemovitos.tí, a že náleží soudu, aby ji podle
stavu véd povo\.i1, pokud se tý,ká provedl buď jwkosamostatné dražebni
řízení, nebo jako přís,tup k dražebnímu'· nzení ji,ž zahájenému. Žádá-li
pak věřitel exekud .dra,žbou přístupem k urČÍitémU' dražebnímu řízení a
není~li řízeni to aní .jí1né dmže'bní řízení v běhu, jest návrh exekuční
vyřídiU jako náv,rh na zahájenI samostatného řízení dražebního, Ostatně
dovolací rekurent ve ,své exekuční žádos,ti navrhl ex~kuci _cenou dražbou nemovitostí a teprve dále uvedl, že nucená dražba oněch nemovito,stí
byla již p01i'olena pro jiného věřitele pod jiným čí,slem spisovým a že
pro,to přistupuje k tnmuto dráŽebnímu ří'zení. Navrhl tedy vedlle exekuce přílstupem zároveň í po'volen,í dra~ebn~ho řízení vfr.bec, Měl bý.ji
pmto stran po,vínné Růženy R-ové zamí,tnut jen návrh na povolení příCivilní rozhodnuti XVIII.
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stupu, nikolI vša;k 'náv'rh na .povolení dražebního ří'zení vůbec (rozh.
čís. 8905 Sb. 'n. s.). Vymáh"jící' věřiteli navrhujíd, wby byl" povolena
nucená dražba nemovi'to,stí, má ske přilo'žiti k návrhu: knihovní výpis
a sezn"m adres osob, které mají býti o QJO<vol'ení clrw~by zpraveny (§ 133
ex. ř.) ,což se v p"ojeclnáva,ném rpřipadě nest"I'Ú', wvšak nesplnění této
povinnosti není ·clůvodem prÚ' z,.mítnutí návrhu Cla povolení vnucené
dra~by, nýbrž jest na soudě, by ,z povinno'sH úřední, u2ná-li to za nutné, ,
nařídi,1 nápravu těchto formál1nÍICh v"d poclle §§ 84 a 85 c. ř. s. a § 78
ex. ř. (rozhodnutíčí's. 9040 Sb. n. s.).
čís.

14904.

K výkladu § 32 (2) zák. čís. 100/31 Sb. z. a n.
»Nabytím práv« podle druhého odstavce § 32 zák. čís. 100/31 Sb.
z. a n. není jen nabytí nových práv ve vlastním slova smyslu, nýbrž
stačí, že dosavadní práva třetíc'lt osob stala se zatím nepochybnými a
pravoplatnými.
(Rozh. ze dne 30. ledna 1936, R I 23/36.)
Usnesením rekursnfho soudu ze dne 15. dubna 193,1 byla změněna
Uisnes,ení okreS'niho soudu v H. ze dne 16. března 19,31 a ze ,dne 21.
března 1931 tak, že byl zarnHnut pro nedostatek podmínek § 812 obč.
zák. návrh děd,iček po zemřelém Ferdinandu N-ovi, Hildy, Erny a nezL
Oty L-ových, aby pro pozůstallÚ'st Ferdin,.nda N-a byl ulst,.no,ven separační opwtrovník, a bylo ustanoveno, že může býti nwkl'ádánÚ's konty,
týkajícími se jmění firmy A. F. a obchodním podílem zůstavitele Ferdinanda N-a na společnost A. w F. N. bez slyšení A. Sch~a. Usnesením
téhož soudu ze dne 8. říjn" 193<2' bylo zrušeno usneseni okre,sního soudu
v H. ze dne 3. července 1932 z důvodu" že neměl býti zřílzen sep"račni,
pokud se tý'če pozůslaloS'tnf opatroV'ník ",ni v osobě J. Sch-e a tO'proto,
že patří dědicům Ferdinwnda N-a, kleří nejsou ·spoleonlky a tudíž nemohou práva společníků vykonaU proti ohchodním společnostem A. a
F. N. a A. F. nárok ,dle čL 130 ohch. zák. ProH usnesením těmtopoct.ali
nynějšíl stě'Žova,!e'llédne 17. září 19'35 návrh dle § 32 zák. 6s. 100/31
Sb. z. a' 'll. na změnu z důvodu, že u-snes'enÍI ta Ij,S'OU nesprávná a nevhodná. Usnesením ze dne 30. l'i1storpadu 1936 zamitl re'kUlrsní soud návrh
ten .z d;ůvod~, že nalP1:ldenými u'sneseními n<ibyly již U,elíl osoby práva
to firma A. a F. N. a A. F., jwkož i spol'udědiic Jiři N. DÚ'volacím rekursem, slPrávně re(kufisem n\3.pada'jí stěžorvatelé tuto zamÍltad usn.esení
tvrdíce, že zmíněn'é třetí osoby nenwbyly nových práv, nýbrž podržely
jen práva, i'ež už dříve měly.
N e j vy Š š í' s o u d nevyhověl rekursu.

D ú vody:
vyklidají smys!!, ustanÚ'vení § 32 cit. zá!k.,
nabytí- nových práv třetími osobami' k ne,přípmtnosU po-

SlěžovatelkyS'i nesprávně

neboť nel!řeba

užitelnosti § 32 dt. zák., stačí, že třetí osoby nahyllY práv v ten způsob,
že byly utvrzeny v doS'avadníc~ ,~rávech, ž.e jejkh ~ráva n::byla prav_~
pl""tnosti a sta,la se nepochybnyml. Uznal~I'1 njl<ursm soud, ze nellze znditi separačního opatrovníka po'zů,stalos,ti Fe'rdin,.nda N-a, takže dispos,ční právo JiříhO N-a ~ dos3';adnic~ jeldnat;;lií !irem A. a F: N. ~ A. F.
zůstává neobmezeno a ze stezovatele memajl prava, aby byh dO' <jmenovaný'ch firem přijwti jwko ti<ší společníci, wniž by proti tomuto usnesení
byl pod"n rekurs, byly l1,.hylou taMo pravoplat,ností zmíněného usneseni zmíněné třeH 'osoby Ultvrzeny v právech jimi dosaváde hájený.ch,
avšak sporných, tatÚ' jim by],a praV'olPlamě přiznána, čímž nabyly jich
definitivně. Není tu, tedy podmínky § 32 zák. č. 100/3'1 Sb. z. a n. umožňuFcú .případnou změnu nap,.dených lIsne'sení'.

čís.

14905.

Pozemková reforma.
Smlouva kupní Ol přidělovém p'Ů'zemku je pro strany až dOl rozhodnutí pozemkového úřadu závazná, mme však býti dohodou stran zrušena před mto rozhodnutím.
(Rozh. ze dnle 30. ledn'a 1936, Rv I 658/34.)
žalobce uzavřei, se 'žalovanou kupní smlouvu, kterou prod,.l jí. pozemek s' vystavěným na něm domkem a z,.hrádikoLl' se vším příslušenstvím
a se vším zařizerum dílny strojnické v prodaném 'CIomku se naJlézajícím
za 20.000 Kč. Zároveň si vyhradili doživotní výměnek, záležející' ve spolu,u~ívárrí prodaných nemovi<tosH, užívání dílny strojnkké ,s jejím zaříze
ním. Mimo to'se zavázal:w žalovaná vykonávati žalobci práce potřebné
s vedením dom'knosti, za,čež se ji mělo dO'stati stravy a oša:cení. Ke vtě
lení srrrlo,u'vy dosud nedo,š)o, poněvadž prodané nemovitosti pocháze-j!
z přídělu a nedÚ'slalo se žallobd dosud povoleni od pozemkového úřadu
ku prodeji těchto nemovitosH žalované. P.odle přednesu žalobcova žalovaná
II něho nesetrV'al'a, nýbrž odešla. Při odChodu ujednal' s ni že
,
,
z~mlenou s,mlourvu zruší. a že žalovaná, jak-mHe bude vyzvána~ k tomu
notářem, podepíše úmluvu, podl'e které se zmíněná smlouva zfUlšuje. To
t~k~ pí'semně žallobci potvrdUa. Notář vyzval ža,lovanou, ",by podepsala
ltstmu, dle níž zmíněná smlouva s,e mší, žalovaná to vš",k odepřela. Zalov,.ná vedla žalobci domácnost, ale nevypomáhala mu v dHně chodi:la
na výdělek k rolníkům, žalohci však z výděllm nic nedávala.' Veškerě
p.ohledá,:ky, kt;,réoba mezi se:bou měli, se vy~čtov~ly a navzájem strany
Sl prohlaSlly, ze JSou vyroV'nany a z toho cluV'odUl podeps,ala ža],ovaná
prohl~š~ní. Domáhá. se proto ža,llobce výroku, že žwlo'vaná jest pO'vinna
U'zu,.h, ze l<upní smlouva ohledně rremovi,tostí jí hlobcem prodaných
b~lla zrUlšena oboustrannou dohodou. Žaloba byl,a zamí.lnu'ta s o II cl Y
vs ec h tří sto· I i c, n e j v y Š š í ms li dem z těchto
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důvodů:

Nemovj,tosti, o které jde, pocházejí z přídělu, a jest ,potřebí k jejkh
zdzení svo,leni púzemkového úřadu. Nerozhoduje, že p~aln~~t smlouvy
nebyla ujednáním stran podmíněna schválením pozemko,:eho ur~du, stačl,
že platnost ta Ijím podmíněrua jest podle zákúna (§ 7 zalbor. zwk. a §.37
příd'. zákona). Smlou'Ia O' zdzellí ujednaná ?ez sou.hl'as~ ,po~emik~veho
úřadu jest nleplatná, a"e neUlÍ, Ilkolná, prodej ,byl, ulednwn ~~vame pr~
strwny, jen účinnust jehlO' jest podmíněna ~ch,:al~nnm únohú ur~du, ~tery
smlouvu' tu konvaHduje. Až do rozhodnn.t'1I statmho pozemkoveho. ur~?u
jsoll obě smluvní str.any vúči sobě. sn:,lo~.vú;t~ vázány" § 865 obč. zak 1,m
vyhražuje jenom pravo vyžadovalt Sl pnmerenou llhutu pro ono rozhodnuti. Žalobce domáhá se uzn~Ulí" že ,smlou,"a ta byta diů'hodou stran' zrušena. Z povahy smlouvy nellze odvozovati, že nemůže býti zrušena, d?kudse jí nedostalo olloho schválenL)estliže ~trany.isou. sln;lo~vou vz~
jemně vázány, -mohou s prá,vn-ím, úClnlkem u~ednatJ zr~lsen'l' te~hto zavaiků. Proto není, odůvodnělli úsudek, že jest žaloba predčasna z toho
dúvodu, který uvedl,a žallovwná. Přes to ne1lze dovúláni vyhov~ti. S~;a~y
Ujedna,ly, ze smlouvllli trhovou ujedllanoU! u nO'tá~e, dolb.fOvolne zmSl, ze
žalO'vaná podepílíe zrušení této ,smllouvy do me,Sllce, lak bude k to~~
vyzvána notářem, když se jinak nedohodnoul, že ža,lobce ,??psal n~t~n,
že se dohodl se žalO'vanou o zrušení ,smlouvy, že tato U! notare prohlaslla,
že smlouvu zruší, když jí žalobce zaplatí O'dměnu za práce konané a
spl~tí z~půjčkUl. Tato smlouva postrM,á určitost~ potřebné k to~u, aby
smlouva o zrušeni' 'vznikh (§ 869 obč. zá'k.). Zal,obce am neprednesl,
j<>ký OIbsah měl,o ,ono ,ujedn"ní O' zrušení, částečné )e~ ,spJněné ,smliOuvy,
co a jak strany mají vzájemně pIni:U následkem zwse~l" ac do~oda o ~om,
byla vyhražena. Pro úsudek a naprosté neurčitosl! tvrzeneho zrusem
mluví i to', že žallobce jedhall s notářem o zrušení smlouvy, když se domáhal na žalované jejiho zfUlšenÍ.

důvodech:

Tím, že žalobce byl slyšen k důkazu j ~ko strana, ač v čase výslechu
nedokonal ještě čtrnáctého wku stáří, byl:y sice porušeny předpisy
§§ 336, prvý odst~vec, a § .~72 C•• ř: s.~ Toto pODUšení VŠ8Jk 'r;ezakládá
zmatečnost, nýbrž jen vadu nzení., lez vsak nebyla v tomto smeru v odvolání upl8Jtňována. Dovolatel nemůže doháněti v dovO'lání, co' zmeškal
v ří,zen! nižší' stolice. Žalobce nabídl sice k žalobě důkaz předveclením
honícího psa, nevytýkal]; však v odvolání ku~ost ří,wní v prvé stolíci
v tOOlsměru, že nebyl řečený důkaz provceden. Odvok.cí súud jest sice
oprávněn,Ulwá-li tohlO potřebu, dodatečné provésti důlmzy přecl pro··
cesním soudem prvé sloUce mamě nabízené (srov. čís. Sb. n. s. 6069).
Nepouží,Hi však odvolací soud tohoto svého oprávnění, pokládaj e věc za
dostatečně objasněnou jínými průvodníma prostředky, nelze tuto jeho
volnou úvahUc O' postačitelno,sti provedených důkazů n~paJdatÍi v dovo-,
lacím řízení.
čís.

S uspokojováním konkursních věřitelů nelze sečkávati až dO' zpeně
.ženi celé úpadklOvé podstaty, nýbrž jest s ním započíti ihned, jakmile
jsou zlskány

dostatečné

hlOtovlOsti.

(Rozh. ze dne 30. l,edna 1936, R II 6/36.)
P r v Ý s o Ul d prodl'Oudli k návrhu správce konkursní podstaty lhůtu
§ 129 konk. ř. k proplacení, pohledávek véřiMů I. třidy až do zjištění
a real,í,sování konkUlrsního jměni. R e. k ll' r sní s o ll' d změnoU! tohoto
Ulsnesení návrh zamíltl.
N e j vy Š š í s o u d

nevyhověl

čis.14906.

D

Byla-Ii slyšena k důkazu strana, jež v době výslechu nedlOkana1a
čtrnáctý rlOk stáři, nejde ,o zmatečnos!, !1Ý~rž ,o v~duřízenl.
,
NeprlOvedl-li IOdvlOlaclsoud dodatecne dukazy. p!ed s?ud~m prv!; sto-:
Ike marně nabizené pokladaje věc za dostatecne oblasnenlOu Jmym'
průvodními prostředky, nelze tO' napadati v dovolaclm řl:IJení.
(Ro'zh. ze dne 30. ledna 19'35, Rv I 740/34.)

V dovol~llí do rozsludkU! odvolacího 'Soudu uplatňoval žalo,vaný, že
rozsud'ek je zmatečný, poněvadž k důkazu' výslechem strany byl př~
pUlštěn žalobce, jenž není ještě stár ,,14 let'vaJ dál'e" že ~í,zení je, vadne,
:poněvadž odvolad soud ille:prov~dl dr:kazy zalovwnym 'pred.p,r~ym soudem marně uwbízené .. V otázka,ch techto uvedl, n e I v Y s S I S o u d,
nevyhověv dovolání, v

14907.

ů

dovoladmu rekursu.

v od y:

Podle§ 129 odst. 2 k ř. mají býti z pohledávek konkuJsnf,ch věHtelů
uspokojelny pohledávky zařazené do prvn,í třídy (§ 54 k. ř.).
Sprav,ce podstaty má zaplacení pohledávek první třídy vy;kázwti do W.
měsíců od zkušebního roku konkwrsnfmu komísaří, jenž dohlíží na to,
wby tato lhůta byla zachována, a jen tam, kde pro zvláštní pOlvahu véd
mebylo mo~no jí zachovaltí, přiměřeně ji prodloužÍ'. Zákon takto' zdilrazňuje, že jest věnovati zvláštní pozornost Ulspokojeníl pohledávBk věřitelů
první třídy. V úvodu § 129 odst. 2 k ř. jest nařízeno, že, jakmile jsou
po ruce dostatečné hoto'vostí, mají, býti rozděleny konkmsnim věřitelúm.
Tl':': je;st jasně ~yjádřeno pravídlo, že nei'zes uspokojením1<conkursních
veflt~lu snad seckávati až do zpen,ěžení celé úpadkové podstaty. Z 'P'i'edChozlcn vývodů pak plyne, že to platí zvláJště o pohledávkách vě'řitelil
první tl'ídy. žádost správce podstwty, aby byl,a lhůta podle § 129 odst. 2
nej;~rve
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k. ř. k ~aplacení pohledá!ve kvěřittel,ů třetí: třídy prodloužena až do zjištění
a realisová!ní veškerého konkunsního jmění', jest 'proto ji'ž z těcMo dů
vodů neoprávněna.

čís.
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Osmihodinová pracovní doba.
Ponechal-li zaměstnavatel zaměstnanci pracujídmu v úkolu, aby si
zařídil práci jak sám chce, nemůže zaměstnanec vyvoditi z předpisu
§§ 6 (3) a'; (4) zák. čís. 91/18 Sb. z. a n. nárok na zyláštní odmě.tt u
jen pmto že na úkolu pracoval déle než 8 hodin, leda ze mu byl predepsán ~čitý úkol, aby jej provedl v osmihodinné pracovní době, a zaměstnanec nebyl s to v této době tak učiniti.
Nenamítal-Íi zaměstnance nic proti vyplácení ú k o lov é mzdy
vyšší, než byla dosavadní t}Ódenni jeho mzda i s podílem na zisku, nemůže požadovati zvláště tento podll na zisku.
(~O'zh. ze cine

30. l,edna 1936, Rv II 844/35.)

ža'!ohce byl zaměstnán, u žalované se smluveným platem 35? K~
týd!lě. Podle přednesu žalobcova měl mimo teOlto. plat pod:e sluz.ebn!

smlouvy účast na zisku týdně 150 Kč, po up'lynuh prvnIch sestl tydnu
250 Kč, jež vš~k po uplynutí 3< měsíců byla mu protismlu.vně a_proti
jeho vů:hl, odňata, tim vzešb mll' l1a ulšlém zisku za 34 tyd~y skoda
8.500 Kč. Na přikaz ředMele podniku musel žalobce prawvah 8 hodIn
delmě přes čas a po·žadl1je z toho důvodu žalobou částku ·da.]sích
13.552 Kč. Niž š \í, s o u d y zamítly žalobu, O' d v o 1\ ac í s O' u d
z těchto d ů v O' d ů: Žal,O'bce tvrdí, že pO' třech měsidch práce, za kterou
byl honorován pevným týdennim platem a p.odí·leIITI na zisku, byla m~
účast n'a zi!sku odňata jednostranně pro.ti jehO' vůli, takže 'se mu mwsI
podle původní smloll'vy ,m~d" dále vypláceti. Nepopírá vš"k, že mzdu
za pr"ci úko,lovou při1Jm,,1 a potvrzoval a že průměrná jeh.o čistá týdenní
mzda po třech měskích služby podle novéh.o způsobu, totiž v práci
(lkolové čini.)a 542 ~č týdně, tedy skoro 2200 Kč měsí.čně, a že podle
úkolu vykonaného člnHa nejméně 500 Kč, nejvíce 888 Kč týdně, kdežto
s účastí na úslklu činila mzda nejméně 500 Kč, nejvýš 600 Kč. Pnjíma'l-li
tuto mzdu, žalobce bez námitek, lIzavřel mličky s .odpůrkyní novou úkolovou po přípaclě pracovnil ,sml1oUlvu', dle níž měl konat práci úkolovou
za úkolovou mzdu. že by byl odvolatel potvrzoval příjem veškeré mzdy,
na niž měl nárok, uznávaje též ,správnost srážek i odměny za .práci přes
čas, "niž by věděl, ·co po:tvrmje, je neuvěřitelné, rueb?ť. na .?,z;rových
výkazech po přfipadě výpl"tní:ch li'stinách jsou uvecl;ny čI;sh::e, ]lmz.mu5el
ro'zumět i žalobce, třeba~e je Němec. Teprve nym tvrdl, ze podp,soval,
čemn.r' ,nemzuměl, wž vš",k v první stolici netvrdU, a nemohlo by toto
tvrzení býti při r.ozhoclov"ní tohoto 'sporu respektovimo, neboť ža,lobce
není tak i nteligentní' a prostoduchý, aby se nepřesvědčil, na kolik
mzdy má :nárok a zda všecko, co. mu patří, byl.o vyplaceno. Žalobce
n,i1kdy nereklamoval vyšší mzdu" potvrzoval každý týden úplné us po-

kojení svých .ná·roků a po' skončení sln.ržebního poměru po,tvrdi1 na súčto
vání z 19. června 1933, že nemá proti odpůrkyni ji,ného nároku než
1. 782 Kč. Chce-li nyní tvrdit, že s prací úkolovou a úkolovou mzdou, jež
započa'ly ve 4. mésíd jehlO zaměstnání, nebyl srozuměn, je to ná!mitka,
již nelze bráti vážJllě, poněvadž přijímaje mlčky úkolov.ou práci a úk.olovou mzdu za ni, uzavřel sml'ourvu nového obsahu, jejíž nep[atnO'st jin"k
netvrdí ani nedokaZllje, zejména netvrdí, že byl donucen, ahy za změ
něný.ch poměrů pracoval a úkolovou mzdu přijí,mal. Potvrzoval~li pHjem nevěcla, CO potv,rz"ní obsahuje, z ne~nalosti jazyka, nen,í, tD vinou
žalované, nýbrž
žal'Obce sám se poškodil, stala-Ii se mu úJ'ma, že ·se
"
nepřesvědči'l o pravém stavu věci. Nelze vš<rk tuto námitku p.ovažovMi
za věrohodnou. Vždyť odvolatel přece týdně dost",l mzdu ,se súčtováním,
viděl kolik clo,stává peněz, věděl, jaký úkol vykonal a jak dlouho pracovaÍ, mohl tedy, znaje všeoky zá!kl:ady, ilobře př"kontrolo.vat každý
týden, zda byl zaplacen úplně či ~~. NebyI:li, p"k n:ěl rekl~m~\"at hn,:d
svůj nárok, Toho odvo,latel neučtnll patrne pocl dOJmem, ze Jeho mesíooí výdělek slevače převyšuje značně důchod, kterého dosáhnou ve
stejném stáří osoby, které na sv.oje pov·olání musely se připrarvovat vysokoškolský:mi studiemi·. S tohiQ hlediska je nutno posuzovati .otázkll
odměny práce přes čas, nehof odvolatel .nemohl mm za to, že odpůrkyně
vyplácejí'c mu měsíčně skor·o 2.200 Kč, by ještě musela pl'atit~ za· práci
. přes čas, když práce jehO' byla úkolová" na jehlO zdatrrosti bylo, aby
si ,9 prací pospíšil a dokončil úkol v čase co nejkra.tším. Dokud odvolatel
pracova.l za Hmí plat, dostával zvláštnl odměny, jež nemohly býti přece
míněny jako příplatek na práci v}"kon'anou v normální osmihodinové
době pmco\'ní, příplatek ten se mění!, takže z toh.o nutno uSllIzovati, že
podll.e doby kon'"né práce byl Qd\'olatel ješ.tě nad pevný p!'at odměňován.
Z v}Óplatnkh 'Hstin je t<rké patrno, že v době, kdy konal O'd\'olatel práci
(lkoliQvou, mzcla mačně koH1sa,la, takže nutno usouditi, že někdy vy~
konal odvolatel úkol větší, někdy menší, ale při úJko,Lové práci a mzdě
nemůže zaměs,tnanec reldalmovati odměnu za. prá1ce přeS' čas., poněvadž
,právě v p'Ovaze Ú'kol'o·vé práce je, že je na zaměs·tn'anci, jak si· úlkol
fO'zvrhne a jak intensivn,ě a 'v jaké době jej provede.
N.e j vy Š š í· S'O U d nevyhověl dovolání, pokud šlo o čá,stky požadované z důvodlll nevyplaceného podílu na zisku, znu'šúI· však rozsudek
odvo,laclho sO'udu ve výroku o odměně za ,prá.ci přes čas a ul.oží]. odvoladmn.r soudu nové j ednáJní a rozhodnutí,.
Důvody:

Pokud jde o u'šlý podi,l! na úsku 8.500 Kč, vytýká do,volatel mylné
právní posouzení věd (§ 503 Čí's. 4 ·c. ř. s.), pok'ud odvolací soud do"
spěl k závěru, že v druhém .ohd~))f zaměstnání žalobcov" v roce 1933
došlo ke změně ujednání O' odměně. Dovolatelza.stává názor, že nemohl
mlčky uzavříti novou smlouvu, že platilo proto dále ustanovení .původní
~ml.ouvy o placení podíllu na zilsku. Leč dovolatel doznává i v dovolání,
ze v druhém období dostáv,,\ po mnoho týdnů mzdu úklolovou, a nena-
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padá zjištěni odvolacího SOUdll, že proti úkolové ~~dě ,ne~~n~I,~Mných
nilmitek, ani, zji'štění, že t",to úko,lová mzda byla vy.ssl !,ez~nveJ~I, I s. P?"
dílem na zisku, který mu hyl' spolw vYlpbácen o/dne. TI<11~to, Jedn,,,n.,~
mlčky, 111'e op.ozna\el!ně (§ 863 v, obč. záJk.) ,dosl o. ke 1)me~e ,uJedn"m
platového v ten způsob, že žalobce místo puvo~mho ,~e,"neho ,'Platu ~
zvláštní odměny za úč"sl na zisku dostával rIal ukolo~y a n~ma krom~.
íikolového platu ještě nárok na podíl na zlskll. P r a cep r :. s čas.
Po.clle ustáleného rozhodováJní l1ejvyššího soudu (,sro'v. ro~h. c~s. 6814,
6953 6983, 13235 Sb. n. s.) n.emůže se zaměstnanec vz~ah narok~ ~~
práci přes čas po čas trvání' pmcovního pon;ěru, může vs"k tak uClmtI
po Jeho skončenÍ. Ž"l;?bce. P?depsa'l .~ne 19 ..c~rv:la 1~33, t<;dy po skon-.
čení' pracovního pomem}lstII1U o.V n~z pr?h:las1l, z,e mIm,;: zust~~ek ~.7~:
Kč nemá za ž111ovano,u hrmoul zaclnych Jmy,ch poz"daVku,. ať Jlz z Ja~e .
hokO'hv mulu"nebO' důvodu plynlOudch, V tízení' odvolacl;n' uvedl vsa~
žalobce, že hstlně nerozuměl, ježto nezná česky. Od::ol,~cl soud ,ozna61,
tuto námitku »za neuvěřitelnou«, aniž probral a zJls!!l, zd". za:obce
rmuml, dostatečně česky, či zda mu byl vysvětlen dodatek, Jen:; ~e
obsahu~e jen číslice. Pokud o této obraně žal'?bc~vě nebylo. u'Čl'neno
skutkové zjištění, nemůže býti rozhod~tuo zar;l1tave o jeho ~a:oku ~z~
práci přes čas. Bude proto na odvol,,,clm sonde, by o teto namltce za.
lobcově 'Podle § 33 z~k. čís. 131/31 Sb. z. a n. jednal, rr?vedlo n!'
důkazy již nabídnuté, nebo dal1ší, jež budou llIabídnu,~y, a uČlml s~uj;k?va
1!jištění, aby se dalo spolehlivě po'souditi,. z:da .se zalobce svobodne a
opr"vdově vzdal nárokll na odměnu za pracI p.":s ~as (§ 869 obč. z.).
Bude-.J,i ~jištěno, že žalobce znal obsa'h prohlasem ze dne..19. červ:n~
1933, bude opodstatněno zamítnutí žaloby " odpa,dne da,lsl zkoul:na~1
jeho nároku na odměml za! prád přes čas. Nebl1de,h lze roz~?~nou:1 vec,
s tohoto hlediska bude třeba mzlišiti: Za!městnanec pracuJlICl v "kOllu,
placený podle poČtu vy1'O'bených kusů, byl by ovšem odměněn za všechnu
práci a nemo'M by vyvozo,va,(i z ustanovetÚ § 6 odst. 3 a § ~ ,o~st. 4
z<tk. čís. 9,1/18 Sb. z. a n. pro sebe ještě d,alší nárok .na zv!"stm o~
měnu J'a to, že na zpracování jeho úkolu pracoval ~ele nez 8 hodm
denně (srov. rozh. čís. 11115 Sb. n. s.), kdyby mu' za~es,tnavate~m byl~
ponecháno; aby si práci zařídil ja:k sám chce .. B)'ll-h v.sa,k zame~tn,an~1
předepsán určHy úkol, aby jej prov:d~ .v osmlhodlllove p:a~o~m dobe~
zaměstnaneC však nebyl s to t"k učm~ti, a mus~llI?racovaŤ1 k Jeho z~o .
lání přes osm 'hodin delllmě, pak neleze posuczovatr v~c .po?le sho"" ~lOt:e
ného názom o úkolové mzdě a zaměstnanec neztracI narok na odmenu
za práci přes čas. Této z{is"cly nelze však vůb:ec použíti, p~~ud. ž~llObc~.
pracoval za pevný ptat d'oplněný podH.e~ na. Zl~~~ nebo zvlastm tydenm
odměnou. Podle ustáleného~ozhodovalll ne'Jvysslho soud,u (rozh. 8717,
8818, 10504 Sb. n. IS.) jestdovol'eno ujedn~ní, ž;, veškeré pr~ce, tedy
i práce přes čas budou zaplaJceny úhmk.em ~y,~en!,lm ,'obn:ose~ JBn u dovolených prací přes čas. Při ned?volene pra;c! pres cas)es~ umluva ,taková nicotná a nezáva:zmá a zame,stnamec muze se domahah na .zamestnavateli m'rhradyprojeho bezclůV'odné oboh"cení (srov., rozh. ~. 12158
Sb.' n. s.) .Úclwjem ža:loby, že se žalobCi n,edo~ta'lo o~ ~aj,ov,,~; zapl","
cení za vykonané ji ,práce pře's čas, byl opten zalobnl naTok tez o bez-

ctůvod,né
potřebný

obohacen!. Pro posou'lení, věci s tohoto hlediska schází však
skutkový podklad. Na odvolacím soudu bude, aby zjisti!, Jakou
práci žalO'bce v úko,):u 'kon~l, jak mu úkol byl, stanoven, jaka v ktere'
dQbě jej měl zpracovati a jak mu byla mzda počítána,kolik tato· mzda
činiíla celkem při pe'V'né mzdě a kolik v úkolu. DMe bude zjistiti, kolik
hodin žalobce pfesč"s praco'va'l, jaká by byla přiměřená mzda taviče
zaosmihodinov,ou práci, aby bylo lze be~ečně posoudi1ti, zda: zjištěnou
týden mí mzdou by~ ž",IOibce přiměřeně odškodněn i za nep'Ovolenou práci
přes čas.
.
.
čls.
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zbožl (radiových lamp).

(Rozh. ze cine 31. ledna 1936, Rv I 2287/35.)

,

. žalobkyně sporně tvrdí, že je společností pw prodej žárovek jako
společnost s ručenim obmezeným a j11ko' jediná lirma v českoslo'venské
repubHce prodává svým oclběratel\ům, obchodníkům s radiotelegrafním,
te:lelomním a e1lektrotechnkkým zbožím výrobky značky »PhiHps« a zejména radiolampy »Philips Milllivvatt«, přesně určené značkoU' s výluč
nýmoznačooím »Minivv"tt«, stejným výstižným balením 'v jednotlivých
krabičkách, stejným jednotným rázem v jakosti, tvaru a V'nějšího dojmu,
jednotným mzvrstvením podle radiotechnické výkonlOosti, a 2Jpůsobu
žhavení a s jedmotnou přesně dodržovanou detailní cenou. L"mpy jsou
typk:kým značkovým zbožím. Jako jediná tuzemská ústřední dodavatelka' učinHa veškerá opatření' k bezvýjimečnému zachování cen, prodává
lampy obchodn,íkům pod výslovnou podmínlkou přesného dodržování
Je~notné detailní ceny, tyto kontrol:uae, a cena taJ jest již po řadu let
vŽIta jak u prodavačů, taJk i· u obecenstva. Žalovaná, která provozuje
detaillní obchod se stejnými potřebami a která zejménapmdává i radio],ampy, nedodržela u těchTO jednotnou' přesně určenou detadilní cenu., ale
podbizela je se sIevou 10% až 20% a to i po opětovném pí,semném
v~zván,í, aby ceny zachovávala. Za1sta'víla proto v zájmu zákaznictva a
khdného obchodu žalobkyně dll'lší dodávky lamp ž"lované. Žalovaná
opatřila si, však lampy ty pod rukou jilllde a podbízi Je s uvedenou sle"OU dále. Tím jedná proti do!brým mravům sou,těže, zesÍll[]je svo'ji a zesl'abuje soutěžní posíci žalobkyninu. Tak na pří1klad ve výkladu žalované byly radiolampy mimo jiné též zn<lJčky »Minivvatt« a větší nálepb
s n~věšUm o poskytováni slevy 15-20%. Ža,lovaná dává koupěchtivým
cemk ."",?,iolamp znaĎky Philips s podotknutím 'PfOdeJe lamp se slevou
15% I vIce. Nad vchodem žalované je reklamní tabule se sedmi radio~a~l~ami. značky »Miniwa!t« s obdobným vyznačením 'O' slevě. Je'stliže
I pOl mdlOobchodníci podbí,zel'i: uvedené lampy, činilli t"k neoprávněně
a'ptoti_ vůli žalobkyně. Ceny l,,,mp Jsou však p'řesně dodržoványg:bchoclc
mkr Zalokyně úzkostlivě vybírá jen sipolehlivé a solidní obchodníky,
kt,en ceny ceníkové dodrží. Žádá pwto žalobkyně, by žalovaná byla
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uznána povinnou zdržeti ,se podlhí,zen,í jednotHvých cen detaiilních přesně
určených při nabj,zení a prodeji radio'ktmp PhiHps »Miniwat«. Proti ža.lobě namí.!la žalovaná, že již dva, roky není se žalobkyní v obchodním
~pojení, že ve svém obchoodě s radiopotřebami prodává také lampy radivé, ale že není vázána při prodeji žádným ujednán!'tt; o dodržení c;n,
poněvadž dne 12. června 1931 vystoupna ze 'syndIkatu svazu radloobohoodníiků s odůvodněním, že zřízenec ža,lobkyně, vydávající se za státního zaměstnance, žáda'l za poskytnutí< s.Jevy, že žaJlobkyni oznámila dopisem z 13. června 193,1, že kHentela jejího oí;>chodU' vyž~~uje,posky.
to'vání slev, a že žalobkynoě nemá práva \ll'fčov~lt cen~, z,a n,:z ma l,a~py
prodávat, zvlášť když neni s ní, v obShodml12 spoJenI. F!fma Phlhps
s firmou Telefunken utvořily karte'l, umele uJctrzu]lIce vysoke ceny lamp,
které rozšířením radia staly se předmětem denní, potřeby aJ nuttl'o je
prodávat nejle"něji. Lampy jsou z~hraničním výrobkem, konkurenční
Hrmy prodávají, lamlPY levněji a se slevoU! 'Pří?~iS~~OU' ,10-150/<:. Zalovaný spokojuje se s menším výdělkem a pro'splva slrokym vrstvam spo:
třebite'lů. Řada korpnrad vymi,ňu~e si pro členy slevu 10-20%, coz
nelze nazvat ,podbízením. Zallovaná nekoupila lampy »Miní,watt« u žalohkyně, ale jinde jako vyřazené se 60% sle\Cou. a mu'slla je JH?tO vyprodati za mímoucenu, zjilsUvši špatnou jich kva11tU' a vynaJiozlvsl z,n:wčnou
částku na reklwmu. Při vráceni l",mp zákaznáky utrpěla dokonce značné
ztrMy. Většina zákazníků žalované 1'sou členy nbkterého r"dioklub-w a
mají, sjednánu 10-115% sleVili. I radiotovár~y ~níži~y ,od ..1. říi'll'a ,I93~
ceny lamp až o 20%. Nelze proto spa\třo."alt v jedna.nt jeJlm PO~?~z"nt.
žalobkyně v celé ř"dě případů nestíhala jmé O'?:hodl1~ky ip~o~avaJ1'cI pod
deta1.llnÍi udán}lilvě 'sm,ěrnou cenou a' tím dlopoustda vedo.ffiLe, ze cena nemUlsda býti dodržována, Zalov<lJná ~oupHa zánovni po pfípaclě vyřa~ené
lampy se slevou až 50% a mohl,a je proto se slev:lU' az 20%;. pr?clav~t
a činj,Ja tak jen u' lamp těchto, jednalo se proto. vzdy O' zbozl ,zanovnt,
regenewval1é, neb lampy, určené pro Fr"ncii a ntil<dy neprodane s to,~to
sl:evou zboží v bwlení, originálním. Niž š j. 8' .o u d y uznaloy podle zaloby p r v Ý s o u d z těchto d ů vo cl ů: Obě strany prodávají radilO·'
potř~hy a zejmén<l i radiol"mpy, tedy zboží téhož !leb 'podobného druhu
a jsou p!~oto podlle § 46 zákona z 15. července 1927 ČI~; 11~1 ~ z. a n;
soOutěži,teLL RaJcliolampy Rhilips jsoU! ur6tý dmh zbozl, presne ur,čeny
znaJč!ko,u »Phil'ips«, »PhiHips Radio« a' »Miln,iwatl«, které je do, obcho.du
uváděno ve stále stejném druhu, ja!ko'sti, označení, zevni úpravě a mce:
now stejnou cenou odběra,telillm dLe ceníků známou. Jsou proto uv,edene
hmpy typickým značkovým zbožím. Zalobkyni zMeži. n~ tom, ~b?, .ceny
-lamp byly ve výši, jí stanovené dodržovány, ko'ntroluje je a ,slt:ha I nedodržení. Zalolbkyně diktuj e si, toUž ceny svých výrobků a nutno proto
uvážiti, vda dliktá,t ten le oprávněn se ,sta,Mvi,ska hospodář,ského i v~e
obecného či ",da z důvodů dobrých mravů soutěže mo·žno hráz udrzujíd uv,ed~né ceny prolomi,ti. Zdálo by se, že Pf? ,při~H"n?st ceny de:
lwnní byla by wz,hodMu výchradl1ě jen cena vrrobnI., Jlste. by 1 velky
a nepřiměřený rozdHuvedených cen l1ebyl v zajmu zakazmctva. Nutno
však bráti v úvahu, že při oc!běru zboží musí dojíti uplatnění zájmů nejen
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výrobce ale i celé řady mezi()bchodnioků, maloobchodníků i veřejných
čini>telů,' státu a podobné. Yýrobce ~s~o~šem 'poskytovati, ,:ětš~ slevy
maloobchodníkům. Zásadne ne\lze upnb vyrobcl', aby pro' sve vyrob-ky
char",kterisova'né typickými zn"čkami a vlasrnostmi, jako jest i radiolampa vyráběná žalobkyní, určil s,i ,ceny, za které musí býti zboží prodáván~ leč že by se snad nejednalo .o zhoží denní potřeby,. za které
vša:k 'f~diolampy i při velkém dnešním rozšíření rad,ia neI1ze dOSHd považovati. Naproti tomu nel'ze VŠa!k zásadně "ni upříti obchodníkům, aby
ř zboží takové, pokud nejsou vá'záni, 'smluvními neb jinými závatky, prodávali za cenu levnější než výrobcem stanovenou, ovšem musi se jednali 00 slev,u přiměřenou a nesmí ,se tak dHi v úmyslu, nekalém a nesmí
se k jednání připoji,ti l moment, čelíd dohrým mravům soutěže. V tomto
případě byle; by podbízen! o~so~eeníhodné. ~alovaná podbí,ze!" skutečně radiove lampy, proOdavallc Je se slevou az 20% a 100' hlavne v mce
1931 a 1932, vyzna'čovalas~evy radiol'amp žalobkyně ve výkl"dě plakátem a dokonce i, vysta'vill" nad plakM vyznačujicí- slevu 7 ra-diol!amp
značky Phil'ips »Miniwatl«. Také rozšilio'vala ceníky žai.obkyně opatřené
razí>tkovým ozn.ačením »Sl:eva 10% až 20% i vke«. Zji,štělno bylo, že
záJkazníci vyžaduji si, slevy na radi.obmpy, výrohn,í. cena lamp je malá
a filrmy Philips a Telefunken ovl"dly obchod. SIevy po'skytují se a to
členům radioklubů, státním zaměstnancům i jedno,rHvcům, na kterých
.jim záleží, ovšem zálleží na tom, ja!k velký Jest odběr <li jakým způsobem
obchodník platbu boni[ikwje. Sl,evy jsou 10 až 33%. Ceny lamp jsou
síce stanoveny, n.utnO' je dodržovaJti, ale přece se p.rodávaji levněji, Zaloblkynoě vyřazené zboží do obchodu nedává, a levnější lampy od ža:lobkyně v plIvodním ba!leníi neJize dosltati'. Zallovaná, která nebyla v syndikátu, radiovýrolbců a nedostala žádný zákaz ohledně prodeje lamp, prodá,vala lampy značky Ph-ilips »Mini""aat« jak původn,í, t~k i vyřazené,
" bez obtíži dostala lampy, ta!k zv. lampy určené pro Frandi pod cenou
a to' s 50% až 60% !slevou. Zalovaná opatřovala si i původní lampy
za pluo;u cenu. Prodávání radiolamp uved.ené zna,č:ky za levnější cenu
v mimořádných případech jako je prodej členům určitých spolků, státním
zaměs'lnancům, děje-H se ojediněle, a jsou-li tu skutečně vážné důvody,
nebylo,by lze kvalifikovali, jako podbízení: dle § 1 zák. ,o nek. s'Oul. Teprv
přistoupením momentu nekalosti, který nurno pfi řešení případu zjilstiti,
stává se podbílzeni jednáním kvalilikovaným dle zákona o ,neka,lé soutěži. ZalOlvwná háJjí se ovšem tím, že prodával3! lampy vyřazené, které
koupiloa levněji, regenerov,ané, že neměla ujednání 'se žalobkyní, že brala
č"stečnou úpla'tu výměn.ou za, Istanou l"mpu, že řídHa se při slanovcené
cen,ětím, jak výhodné koupi'la,. Jestliže by se jednalo je:n o vyřazené
zboží i slevu po'skylnultou. uváJclěnou formou, nebylo by lze rovl1ěž zá·
sadně ničeho proti levnějším cenám nanIií~atL Než žalovaná prodávala
i lampy bě'žné v půvoclním halení, levněji, vy:maoovala slevu všeobecně,
prodávala však z!bo,ží jak vyřazené i nové. Je samozliejmé, že záka2ln,fk
běžného typu mohl býti snadno oklamán, j'sa zvlášť zlákán jak návěštím,
ťak i označením v cenících. Rozhodnou je zde právě ona Zlpúsobi:lost okla·
m'''tí zákazniky. Žalo'vaná sama dozn.aIa, že prolomila zá'sadou v prodeji
lamp se slevou při výměně staré lampy, okolnosti tyto však v cen.ících
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a návěštích neuvedla. Udáním, že prodáJvala i za cenikové ceny osobám
slevy nepožadujidm, nemůže se žalovaJná exkulpovati. Právě v tomt?
shora uevedeném způsobu prodeje spatřu'je soud onen moment nekalos~I'.
ža'lovaná snaiŽila se dostati lampy žal'Obkyně i z druM ruky, a?~ Je
mohl,a prodávati,. Rovněž v této 'sna,ze, která by, se ,mohl<lJ. označl;!! za
úmyslnou, jest jistý prvek nehl'O,sti. Právě po~bl,zem~ rad;l'Imp, ohr,o:
žovala žal'Ovaná i exis,tend žallObk}"ně, která ztracelazakazu,lky, zada]lcl
slev:UI proto, že žalovaná ji, IPo,sk}"tovala.
Ne j vy Š Š il S ou d nevyho,věl dovolání.
Důvody:

Oba nižší S'Oudy P'O právní stránce vymezily s,i spr{wně pojem znač
ko<vého zboží a 2ll<oumaJjíce' paJk konkrétní případ, podle náležitostí, které
s,epožad'Uljí k vypIněnf 'Onoho pojmu, shledaly, že jde sl<utečně o zboží
značkové. Ve příčin,ěceny padá tU' na váhu, že jde o zboží., kte!é je ?o
obchodu UIV"děno ,pod stejnou cenou ža'lobkyní určenou a odberatelum
podle ceníků známou, že ony stanovené ceny lamp jsoU' všeobecu,ě zná~é,
že žalobkyni skutečně záleží na tom, aby stanovené ceny byly dodrzovány, že do<držování to l<bntroluje a stihá ,případy ,v rric?ž s~ ceny nediodržují. Lze proto zajis,té míti za to, že' Ulrčená c~na s jla:ý~lI mo:menty
značkového zboží stalla se pro ono zbožíl žalobkynino mez! zakawlctvem
přfznačnou a ne,sejde na tom, že se snad žalobkyni, nepodařilo< bez .v.ýjímky pmsadHi, aby cena by]!a vždy dodržovilna. Pomšení této stablh!y
určené ceny nerozhodu'je, pokUld nešlo tak da,leko, že by s'e Ú' pří~nac,
nosti již vůbec nedalo ml"-wi,U, že by via lad i pominula" čemuž tak nenr,
nebof zboží pod cenou nebylo prodáváno všeobecně. žalobní nárok ne-,
opírá se 'o< ponUišení nějalké:h,o smluvního zálVazku a nesejde proto, na tom,
zda žalovaná byla se žalobkyní v nějakém ,právním poměru. Základem
žaloby je ustanovení § 1 zákona proti nekalé sou,těži. Dobrým mravům
soutěže neodpomjesnaha výrobce nebo velkoobchodu, aby cen" !1ifČI
lého zboží značkového byla v drobném obchodil usměrněna, sjednocena
a ustálena, což je, ta:ké ve prospěch meziobchodu a nemUisí, býti ani na
úko<r zákazníkům. Taková s'll'<tha o za[Vedeni pořádku v soutěži není
v rozpotU ani s dobrými mravy 'Soutěže a nemusí býti závadllou, an!
s hledi'ska obeoné mravnosti. ]es,tliiže se tal<ová snaha projeví poznatelne
taJké navenek pro detail'istya dospěje-li věc dokonce tak daleko, že se
jednotná stanlOvená cena skutečně mezi zákaznictvem vžije, je požadavkem ,dobrých mravů soutěže, "by twké sO'utěžitelé - o,bchodníd clbali tétosku'kčnosti, třeba n€byli vázáni 'smlouvou, a by taktO' dosaženýpořádek v soutěži o své újmě nenušiH, 'proto'že by to mohlo ~,ýti
spojeno s újmoU' neloMko< pro výrobce nebo velkoobchodníka, který n1JIStO
výwhce převzal St<l!fOist o odbyt výrobků, nýbrž t"ké ,pro ony detaiUsty,
kteří onen pořádek v souhlasu s požadavky dobrých mravů soutěže zachoevávají, třeba by 'sami rever'sem vázáni nebyli, a nechtějí rozmnoŽO'vati počet těch, kteří do obchodili zavádějí, l,ibovůli a zmatek. Nedá se
tu mluvHi za všech okolností o diktátUl a!nebo dokonce o diktátu za všech

okolností nemravnéma zavržHelném, když přece maloobchodníci nejsou
nuceni aJby právě ono zboží odbírali a prodáv"li, nehledíc ani k tomu,
že by ~ýrobce nebo velkoobchodník bez zřetele k zájmům meziohchodu
a detailistů mohl od těchto u zboží, které v zákaznidvu do,sáhlo< obliby
a jde proto na: odbyt požadov:,ti t~k?vouce:n:u, při :k~,eré, by det:i1ist~
musi,1 se 5pokojMi se zcela malym vydel,kem. Tnm padajl naml,tky, ze pry
detailista musí takové oblíbené zboží nabízeti, třeba 'hy měl ve pří<čině
ceny jisté pochyrlbno'sti. V souzeném přÍipadě tvrdí sice žalovaJná, že žalobkyně ovlád'l'a trh avie ,má m?no1P01n.Iy?s~a':.enI; Než s )ejíh? hled!~ka
jako ,detailisty je pnhle:clnoutl ke zJl'stenl, ze za'!'ovana take nepnmo
přece je'n moh'la d?,stati ony, znač~?vé ž~rovky žal~bk~niny ,za ceny:' stanovené pro drobne obchodmlky, pnpadne za takove nakupm ceny, ze by
je byla mohla prodáva"i s~ ~luš~ým zi,sk~?, i z~:eny žalobkyni sta:;ovené takže ji v ·dbchoc!ovam s hmto zbo'zlm braneno nebylo. Ona vsak
na:clt6 mohla obchodovati také se zbožím konkurence, měla-li za to, že
s hlediska své morálky celly stanovené žalobkyní dodržovati' nemůže.
Bylo-li' zde zboží konkurence, nelze zaJji'sté vážně tvrdHi, že by ,požadavky a potřeby spODřebHelú nemohly býti u~polkojeny vůbec, ale nelu
souMasiti ani s tím, že by v souzeném případě šlo o takový nepostradatelný předmět ,obchodní, u kterého by poŽ<ldování určité vyšší ceny
bylo vůbec nepřípustné právě z dů,vodu nepost~adatelnosti. Žalovaná
. mluví sice v dovolání o ceně neslýchaně přemrštěné, ale v této pNčině
držeb se také již před procesním soudem zcela všeobecný,ch výrazů;
něco konkréinfho neuváděla a právem k tomu poukazu}e také již odvolací soud, že žal'Ovaná aJni, netv:rdJ,Ja ani neprokáza,la, že by výrobky žalobk)'niny byly předražené. Nelze tedy ani v dovolacím řízeni přihHžeti
k této části jejich povšechných vývodů. Nemůže tu padati na vá!hu ani
to, že snad některý svědek považUlje výrobní cenu I:amp za malou, anebo
že se v tom smyslu vyjadřuje, pmtože tu bylo by nutno přihližeti ještě
k četný,m aJ závažn,ým okolnostem jiným. Podle zjilštěného stavu věd dostala se žalovaná ,strana do I'OZporu s dobrými mravy soutěže, když bez
n!utné potřeby, nikoli jenom v ojediněl<ých pří:pac!ech, jež by se ,snad daly
O'mluvf,ti všeobecnými zvy!l<lostmi na trhu radiovýrobků již vžitými, nýbrž
zcela yšeobecmě a dokonce přetisko,váním v cenídch ustálený pořádek
v cenách rušHa, z čehož mohla vzejíti škoda jak žalobkyni taJk také jiným sOIutěžitelúm, ani,žsejde na tom; jak by bylo s hledi,ska zákona proti
nekalé soutěži posu(Z)ovati manipul<l!ces žárovkaJmi vyřaděnými, anebo
skutečnost, že ,si žaloV'aná zboží opatřo'va'la ok1il<oll z dmhé ruky, protože tyto okolnosti nejsou předmětem žalobní prosby, a skutková pode
stata § 1 záJkona proti nekalé sOUltěži' byla splněna.
čís.

14910.

K § 4 (1) zák. čís. 34/34 Sb, z. a n.
Nezaměstnaní podle § 4 odst. 1 zák. čls. 34/34 Sb. z. a n. isou i ti,
kdož ztratili své zaměstruíní vlastní vinou a nemobou nové nalézti.
(Rozh. ze due 31. ledna 1936, R II 598/35.)
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P r v Ý s o I.l d nevyhověl ž"dosU žalovamého, by spor pro·ti němu
vedený, byl podle § 3 vl. nař. čis. 142/34 ve znění vl. nM. čís. 2m, 211,
258/34 Sb. z. a n. př·erušen 'Clo 31. prosince 1935. R e·k u ·r sní s o u d
uznal podle n"vrhu. D ů v od y: Poóle § 4 zák č. 34/34 pova~ují se za
nezamě.stnané osoby, které v po'sledních 3 letech před účinností tohoto
zákona ruspoř! po dobu 3 .měsíců byly v zaměstnání podrobeném.povInnému nemocenskému pojištění', a, ač se o to II zprostředkovatelny práce
ucházely, nemají zaměstnání vůbec nebo jsoll zruměstnány jen obmezeně,
či střídavě a nemají .příjem, rovnající se ",spořl mzdě (platu), jež při
plném zaměstnání je'ji'ch ohom by odpovidaia mzdě podle pl'atného.
mzdového tarifu, nebo m~dě v mistě .obvyklé. U žalovaného jest zjištěno,
že byl zaměstnán u velko.statl<u' jako lesní, hajný od 1. červenCe 1931
ruž do 1. října 1933, že byl' přihlášen k nemoceonskému 'poji,štění' ·od 10,
května 1930 do 1. října 1933" ja!kož i zpr"vou obecní rad'y ve Z.
ze dne 10. září 1935, ž·e se uchází, u zprostředkovatelny práce
o prácí, že všrukpráci doposud nedostal a nemá žádného výdělku.. Jsou
tedy II žalovan:ého splněny všechny předpo'klady dle § 4 odst. 1 záJk.
č. 34/34 a nutno ho 'proto pov,",žo,vati za nezaměstnaného, neboť Jest
zcel'a nerozhodno, z jakého důvodu dlužník s,vého dřívějšiho zaměstnáni
pozbyl. Nepadá pro'to na vihu, že žalovaný pozbyl svého zaměstnání
z vlastní viny.
N e j vy Š š í s o II d nev)'hovi'll dovolacímu· rekursu.

ská krise, která zejména

těžce

.postihla vr.stvy

Jde o to, zda ža,lovaného Oskara K-a jest považovati za n'ezamě'st
naného ve smY'slu odsbvce 1 § 4 úkon", čÍ'S. 34/34 Sb. z. ru n. Rekursní
soud xji'stil, že OSika;]' K. byl zaměstnán jruko lesní hajný od 1. července
1931 do 1. říj,n,a 19'33, že jeho zruměstn,ání' bylo podrobeno povinnému
nemocensk~mu poji,štění. a že se ucházel u zprostř·e.dko'vatelny práce
o iprád, že všaik nemá 60sud zaměstnání· vubec. Zjis.til tedy rekursní sOlud
veškeré předpoiklady pro poj em nezaměstnatllého v uvedeném záknnniém
ustamovení vypočtené a jest Oskara K-a považov<tti za nezamě'stnaného
ve smyslul § 4 odst. 1 zmíněného zálkona. Zákon čís. 34/34 Sb. z. a n.
v prvním odstavd § 4 přesně a jasně st",noví zvláštní podmínky pro posouzemí, které osoby jest považovati za nezaméstn",né ve smy·slu toho.to
z"kon.a'. Jsou-li tyto podmínlky splněny, nelze soudu uvažovati také ještě
o tom, zda nezamlěstnaná oSQlba přišla o Sivé dřívéjšÍ' zaměstnánÍ: vlastní
vinou nebo bez své viny, neboť Qi to,m se zákon vůbe,c nezmiňuJe a' rneči,ní v tom sm(\ru rozdÍIII1. Ustanovení, druhého odstav·ce § 4 mluví sice
o nutnosti vzdání! sle výdělečné činnosti pro hospodářské poměry (viz
o tom rozhodnutí Čí,s. 13805 Sb.. n. s.), ale to platí jen o osobách, které
pro.vozovaly samostatnou výdělečnou činno.st, ni'koliv i o osobkh, jež
byl!y v z",městnáJní podrobeném povintllému nemooenskémll poji!štění a
pro něž zákon stanoví v pnením odstavci § 4 podmínky zvláštnÍ. Z dů
vodových zpráv k niwrhu zákona Čí's. 34/34 Sb. z. a n. (tisk 1211 a 1214
senátu) vyplývá, že podnětem k jeho vydáJní byla všeobecná hospodář-

a' kterou

tedy z důvodůobjektivllÍlCh a v zájmu veřejném. čistě osobní důvody
a úvahy s hledisek morálních ustupují .před tOl/to hl,avn,í snahou zikona
do. poz1JJdí. Nelze o.statně přehlí:žeti, že nynější nepříznivé hospodářské
poměry znemožňuaí ucb ruspoň značně ztěžují nalézti si nov·é zaměsmán,í
všem osobám, které je hledají, tudí'ž i těm, které přišly o své dos1JJvadní
služební mí'sto vIa,stní vinou. Nelze proto. ~djváliti, názor, že výhod záko.,iJ-a č. 34/34 Sb. z. a n. nemohou se dovolávati nezamě,stnané o'soby
tehdy, byly-li ze svého dtívějšího zaměstnání propuštěny pro trestný
čin, jehož se dopllstily ve svém zaměstnání. Na tom nemohou ni:c změ
Mti úvahy o tom, zda by sna:d »de lege tereuda« byl oprávněn požadavek, aby takové o'soby byly z ochrany zákona vy-ňaty.
čís.

DŮVo.dy:

zaměstnanců

způsobily příči,ny 'na j<ljkh vůli zcela nezáví'slé. Ve zprávě výborů poslanecké sněmovny (Hsk 2499 posl. sněm.) s·e dále výslovně mluví
o oprávněném požada"ku ochrany těch, kteří bez své viny nemoholl obdržeti nové zaměstnání, .ta~že nesejde na tom, zda O své dřívější. ,služebni mí,sto přišli vla'slm VInOU nebo ne. Zákon čís. 34/34 Sb.. z. a n.
sleduje zřejmě také účel, ruby nezruměstnané osoby v odstavci prvnim
§ 4 uvedené byly před vymáháním některých pohledávek doča:sně chráněny z důvoÓlů sodá,lnlch a truké z důvodu lIdržení veřejného pořádku

14911.

d:mí železni~ného zamestnanca do ~výslužby § 115 odst. 3 lit. a)
sl!uze~neJ ..pragmatík:Y neroz0;nAv~, v com je príčina neschopnosti
. k s~uzbe, ~l v telesne! al~bo dusevneJ chorobe a či v iných okoinostiach,
a met tu žladnebo urcell1a o .tom, ako dlho by príčina neschopnosti mala
trvať predtým, než drába siahne k preloženiu zamestnanca do trvalej
výslužby.
Lit. a~ ~~ aj li~ c) o~st. 3 ~ 1~5 služ. pragm. sú saJffiostatnými, od
seba nezavlslynll dóvodnu prelOZet11a do vysluž by preto\ keď zamestnanec je preložený do výslužby pre neschopnosť k službe podl'a lit. a)
netreba sa zaoberať dóV'Odom nemoci pod lit. c).
'

'prí

(Rozh. z 2. januára 1936, Rv III 454/35.)
, Žalobník vstúpi1 do želeZJltličný,ch sll1lžieb 3. iúna 1920 ako remeselmlk ru po~ 12~očnej nepre~tržitej slllžbe bol v S'lužebnom pomere postavený
na roven znadencoll1'. Clenom penzíjného fondu čsL železnÍIC bol od' I.
augus~a 1921. Pod!'a posudku šéflekára z 31. olktóibra 1932 bol žalobník
uznany ~a trvilJl,e neschopného k slll,vbe a TQ.zhod,nutím rirudMel'stva štátn,ych.d:faJ~' vB. bo.I· ,pod!'a § 115 odst. 3 lit. a) služebného porlrudku daný
do vysdmby s plamosťoll od 1. februára 1933. Žalobní-k domáhal s.a žal~bou, aby vým~r o jeho penúonovaní bOoI zrušený, žalo,vaný čs'l. šlát
a y ~nu bol povinný platiť a!ktívne Po.ži'tky a aby mu bol priznaný p.re:di
~en~IOnO~~n}m ~emoce~ský rok. Vše t kyt r i s údy žalobu zamietly,
a J v y s S I S II d z tychto d ó v od o. v:

-

112

čís,

14913 113

v§

115 odst. 3 služ. řádu JSOU. urvedeny d~~~dy .~přeložení ~elez

ničních zaměstnanců

do trvalé výslu~by z mocI uredm a mezI mml' pod
písm. aJ) také neschopniOst ke slu,žbě, je:J.i vyloučeno, že zaměstnanec
opět nabude schopnosti služební a pod plsm. c) nemoc, kt~rw byl z~
městMnec po celý rok nepřetržitě zdržen ,o~. služ;by a ktera Je taJkova,
že se nelze naJd-íti. že hy mohl qpět nastoulplh slulzbu.
,
,
Podle slohDVé úpravy § 115 je každý z D?O,U těchtO' ~cluv?du same;stailným, na druhém nezáviiSlým ~ proto, hy.l-ll zalob~e prelozen do, vy~
s,lužby pro neschopnost ke službe - § 115 odst. 3 plsm. a) - netreba
se zabývati důvodem nemod pod .písm. c)', ToJ.iik vš~k l~~?a tu zdůraz
niti že § 115 odst. 3 pí,sm, a) nerozez:náva, v čem Je pnclna neschopnosti ke službě, zda v tělesné či du,ševní chorobě, nebo,,~. okolnostech
jiných a že není tu žádného určení' o tom, Jak ,dlouho pflclllla neschopno,sti by měla trvati před tím, než dráha, sáhne ~ .p!elož~ní do trv,:lé výslužby. Proto ovšem, je"li příčinou neschopnosti telesny cho'l'?bny sta,v,
není podmínkou .přeložení do výslužby, aby trval.cely wk, JaJko t?m~
při dúvodě pod pí,sm, ,cl, je-oJi příčinou nemoc; ,P?dle. uveden~~o zaVI'SI
rozhodnutí sporu již jen na tom, zda posud<lk setlekare z 31. rlJna 1932
je důkazem o té slu·žební neschopnosti, jaká je uvedená,v § 115, odst. 3
pí,sm. a). Správ,ně a v souhl'a'se se spi,s~ uznal oelv?,lacl so.u~, z,e 5ento
z:nal,eoký posudek nebyl napaden pro vecuou nesporavno:st, nybr~ ~e ~e
mu vytýká jen to, že není, jím při zjištěné 'neschopnosti ke slulzbe. zaroveň zji'šténo, že je vyloučeno, žežal·obce O'pět nabude scho.pnostt ke
službě.
k 't k '
Leč to vytýká dovolaJci žádost neprávem, nebo! posude, Zll! a , ze
žalobce je sllužby trv,ale neschopen, čímž ovšem, trebas tu nebyl doslov
písm, a) odst. 3 § 115 služ. řádu, je tu jasně vyslo'len,o,ž,: n<;schopnos,!
nepřestane, což 'jest ohsaJhem totéž j1Jko vylauúm opetneho nabyh
schopno,sti ke službě,
čis.
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Zaloba domáhajúca sa na okresnej nemocenskej poisťovni sp~en!a
náro"u na 'dávku nemocenského poistenia, patrl výhtčne na rozhodcl sud
.
nemocenskej P'Oisť'Ovne.
Zaloba o náhradu šk'Ody pre p 'O zde n é splneme dáv?k nell!'0- .
censkéh'O poistenia patri, ak bol~ ok~esná n~mocen~k~ pokladmca na leh
splnenie rowodč:lrn súdom OOsudena, na nadny sud.

°

(Rozh. z 2. januára 1936, Rv lIl. 608/35.)
Zalobkyňa

domáJhala 50a žalobou na ~alov~~ej ohesnej n emocenS'k~j
titulom náhrady škody platen.la dozlvotne] renty na tom z.a~
klade že - hod boIa členom zalovaneJ pOllsťovne - nedost~lo sa J;'J
ocl 5.' decembra 1927 riadného liečeni'a proti kllbovému reumaltzmu; a z~ .
stravnú podporu, ktorá jej boIa nálezom rozhodči~ho ,slÚdu pflsuden~
od 6. d'ecembra 1927 do 5. novembra 1928, vyplallla zalovana okresna
poisťovni

n;emocenská poi·sťovňa s dvo'jročným opozdením, v d6s1edku <;oh'Ů
pfe nedostatok prostri,edkov - žalobkyňa nemohla sa vč",s He'čiť a. JeJ'
choroba sa tak zhorši·la, že sa stala n,evyHečitel'nou a žalohkyřta tým
navždy ,práce neschopnou. S ú cl p rve j s t o' 1 i c e žalobu zami,etol.
O d vol a c í ,s ú d wzswdok ·súdu prvej stolice potvrdil. Do vod y:
Zalobkyňa (poistenka) opiera svoj nárok proti ža'\ovanej ako nositel'ke
nemocenského po,istenia o dve skutočnosti: 1. že táno, nepos'kytla jej
(žalobkyni) stra\"nú podporu včas a 2. odopre.Ja jej vČaJsnú liečbu. Dotyčne druhého dóvodu, žalovanú okres,nú nemocenskú poi,sťovnu k náhraJde škody vraj zavazujúceho, odvo,j,ací ,súel súhlasís právnym názorom súdu prvej stolice, že rlešeníe otázky či žalovaná právom alebo neprávom odoprela žaJlohkyni liečenie, vymyká sa príslušnos(io riadnych
súdov lebo o nej wzhodoOvať nálež, rozhodičiemu' Súd" nemocenskej
poisť~vn€. Kehy boOl rozhodol rozhodčí súd, 1'0' prípade poisťov"cÍ' .súd
akD súd apelačný, že odoprenie liečby bol-o bezprávne, bOila by vecná
príslušnosť riadného súdu založená a odškodňovacía povi,nno,sť n.~ stra~e
žalovanej musela by byť zlslena. To sa nestalo. Dotyóne .prveho zakladu odškodňovacej povinnosti sprá\"ne zamietol prvý súdi žalobu
s ohl'aJdom r"a znalecký posud'Ok lékárskeho odborníka prof. elra Stanislava K., že ku kúpel'nému liečeniu žalobkyne - ktoré je ostatne dávkou dobrovol'nou a nie povinnou ~ neboť vóbec dan.ý podklad do 5, Xl.
1928, do ktorého dňa bo'la určená rozhodčím a poisťovacím a!ko aJpe'la'čným ,súclom ,povinnosť žaJlovamej poi'sťovne poskytovať žalobkyni
i. zv. stravnúpodpo,ru, a že nebolo možno s islotou očakávať, že by kúpel',ná liečba v P. určite bola zabránila n,á'sledkom choroby a pokračo_
vaniu def'Ůrmácie kllbo'v z reumatizmu; niet tu ledy medzi posll1pom
žalovanej strany a meclzi následlkami u' žaJlobkyne nastalými kauzálnej
súvi'slosti, ako Súd prvej' sloHce v d6vodoch svoj'ho rozsudku správne
uviednl.
Na j v y Š š Í s ú d dovolacu žiado·sf ža'lobkyne zami.etol, uznavší
d6vQdy rozsudku oclvolacieho oodu· po právnej stránl<e za správne.
čls.14913.

L Otázku premlčania závazku z kúpopreda.inej smluvy treba posudzovať podl'a miesta splnišťa dotyčného d1žnika, hod ostatné otázky,
ktl>ré sa týkajú platn'Osti a ÚČŮlkov smlúv, bolo by treba P'OSUdzovať
pod1'a práva platného v mieste, kde došl'O k smluve.
. lL Prejavy štátnych orgánov ivtedy, keď Mát vystupuje ako smluvnik
v prev'Odzovanl svotho obohodného podniku, musia sa stať plsomne, ináč
štát nezavazujú.
(Rozh. z 8. januára 1936, Rv III 1105/34,)
Riaditel'stvo štátnych drách v Bratislave vypisa,lo v r, 1928 verejnu
sMaž na predaj zari",denia železničn.ej dielne a vý!opne. Zariadenie kúpil
žalo,vilný podl'a písomnej smluvy, klorú mu riaditel'stvo zaslalo do jeho
. Civilní rozhodnutí XVlU.
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S. V čechách, kde ju žalavaný dňa 4.septembra 1928 padpisal
a ri'adite!'stvu vrátil dO' BraHslavy. Smllu,va st~navi,la kúpnu cenu zariadeni,a pod!'a skutočnej váhy i'ednotlivých druhov materiálu, ako bude
ústená zvážením ,prL adavzďaníl, kUlpi'íe'!' mal vš~k ešte pred dadanim
materiálu slaži,ť pad!'a odhadn,ej váhy materiálu mčenú núnimálnu kúpnu
cenu. Žalavaný slažH predbežne 113.957 Kč 40 h a kúpený materiál bol
mu patam dadaný. Dapilsam z 25, lebm",a 1929 sdelHa mu ri'adi!el'stvo
štátn)'ch dráh v B~ati~,Jave, že kúpna cenačini pod!'a skutočnej váhy
176,750 Kč 95 h, a žiadalo zap.Jatenie fO':udielu 62.793 Kč 55 h, s 2%
daňou z ol:>ratu a úrokami spolu 66,328 Kč 55 h. Žalovaný nez~platil
a dňa 27, októl:>c", 19,32 padal šMt žalahu a zaplateni,e tejta sumy, resp,
damáhal sa za ~anUl výraku, že je aprávnený tú ta sumu započitať dO'
vzájomnej pa:h!'adávky ža.Javanéha' z dadávky lIhlia štátnym dráha:n.
Žalava1n,ý namietal medú iným ,premlčanie žalablnej pah!'adfwky pad!'a
§ 1486 ab. zák. al:>č. a pozdejšiU' adchylnú ústnu dohodil! sa železničnau
správau.
O han i ž š i"e s údy žalabe 6astačne v)'hovely.
N a j v y Š š í s úd davalacilll ži~das;ť zamielal medzi iným z týchto
dóvodov:

Sporná smlnva bola uzavf1ená medzi' neprítominý·mi stran-a'mli, ked' toUž
riladiteJ'.st% státnyeh dráh v Bratislave sd,elHa žalavanému d'ňa 22.
augusta 1928 písomne svaj náVlrh kanečnej smluvy, ktarú žalovaný do100bkau danau v S. (v čechách,) dňa 4. ,s<lptembra 1928 »bez výhrady«
prija1 a riaditel'stvu zpat zaslal. Otázku premlčan,ia treba rÍiešÍ'ť sahl'adam na prípadnú koHziu hraničných narvem medzimieslnéhn práva platnéhO' b"ď v aMasti, rpráva na Sla'vensJ<u a Padkarpatskej Rusi, buď platného v ostatniý,ch zemiach republiky Ceskoslovenskej.
Pad!!'a slÚdnej ,praxi v rprvej ablasti (viď razhadnutia Úr. sb. Č. 1120
a 1777 platí zásada, že pr'eml'čanie závazku treba pa,sudzavať pad!'a
mi,es,ta spl:nišťa datyčnéha dl~nika, had by ostaltné atázky, ktoré sa
týka,jú ,platnosti a ú6nkav smlUlvy, balo treba pa'SI\ldwvať pad!'a práva
platnéhO' v miste, kde dašla ,k smluve (viď razhadnuUe Úr. sb. č. 1746,
Fajnar-Záturecký: Nástin súkr. práva II. vydaníe str. 35, 41 a 255).
V druhej právnej oblasti rozhaduje pod!'a abdoby §§ 4, 36 a 37 všeob.
zák. abč. lex contractUls i v ·atázke premlč~nia.
.
S tohatOl YI!'adiska má stannvilska žalavanéha i:sté oprávnenie, keď
tvrdí, že k smluve dašla až vtedy, keď jn v sidle g'vajho závodili, ktar"
I,eží v dmhej právnej ablasti, padlPi'sal.
.
Lež zásada tá neplatí ani pad!'a práva v tejta ablasti, keď ide a vzájamnú smluvu (keď každá za slráJil bo,la v závazku), a preta tu, razhoduje práva miesta, kde a,lerentovi (ri",d,iteI'lstvu štátnych dráh) da,Ma
akcerptácia.
Pad!'a tohO' je jas1né, že atázku premlčani.a treba riešiť pacH'a práva
platnéhO' na .Slavensku, leba tam dašla akceptácia oferentovi a tam ba'lo
aj smluvné splniště prO' abe strany, akaplynie z nemupadnutéha zistania
nižších súďav.

Preta správne razhodly mZSle súdy, že uplatnená pahl'adávka nemohla sa premlčať podra § 1486 čís. I všeob. zák. abč. a správne. tiei
pasudzavaly smluvu aj pa iných stránkach pod!'a právnych pravldiel
platných na Slavensku a, Padkarpats,~ej Ru~i.
.,
V merite ved na;pada dovala,cla zmdast razsudok adva,laC1eho sudu
preto že nebola vykonané navrhavané dakazo.vanie o tam:
1.' že pri kúpe a predaji starých strojav je nbvyklá 3-59ó tolerancia pri váhe,
2. že aj pa dad~í strajav b?1 žalavaný n~ j~r 1~29 sekčnýn; šéfo~
mini,sterstva žeIezmc Ing. C. aparovne msteuy, ze me Je povllnny plahť
viac alka smluvenú taleranciu: do 5% proti predbežnému odhadu a že
tolerancia bude mu zúčtavaná s jehO' kaudau 7.000 Kč.
Táta' dovolaCÍ'a sťažnasť je bezpodstatná, leba citovaná ,pisamná
smluva,' ako ju žalavaný bez výhrady prijal, vylu,čuje pou~itie abchadnej
zvyklasti a tvrdenej ~aleranCÍ>i, leho určuje, že ak bude pri váženi jednatnvých zariade.ní listená vyšši,a váh" než bola odhadnutá, má žalav~ný zaplatiť za ne cenu pad,!'a s k Ul t a č n e j v y Š š e j v á ho Y a
pad!'a čia,stky stanaven'ej za 100 ,kg váhy.
Preto nemaže sa žalovaný' právom odvolá'vať na to, že už pred uzavren.ím tejto smluvy bal'O mu úradníkam ministerstva železníc ústne
sdelené, že razdiely v odhadnUltýoh váhach můžu činiť n"'jvice 3-5%
. a že bol týmta udstenim u,veden.ý v amyl', veď mu ni,č nebrániilo, aby si
pri kanečnam dajedn~nL smluvy túto taleranciu vyhradil.
O ,neaprávmenomaboha,tení žalujúcej strany nemóže byť tu reči,
nakal'ka pad!'a nenapadnutého ústenia táta žalavanémU' skutačne dadala ta'var v tej váhe ~ka bala daclatačne účtovaná.
Pakia,J' ide a atázku ad 2. Ulvedenú, treba padatknúť, že pad!'a stállej
súdnej praxi prejavy štálnych argánov i vtedy, ked' štát vystupuje' aka
smluvník v prevoze svajha obchadnéha padnůku, mus,ia sa stať pisbmne
už so zreterom na ,potrebu úradn,e1j evidende, iná'č nemafú pre štát závaznú mac (razhodnuUa Sb. n. s. Č. 12027 a 12892).
Preta správne paukázal, adva,laci súd n,a výna's ministerstva železníc
za. dňa 7. júla 19128 (dotyčne predaju z elektrárne viď výnas za dňa
14. júla 1928), ktarým bal schválený návrh riadi,t1el'stva štátnych dráh
v Bratislave datyčne sparnéha odpredaju, leba aní tam niet zmi'enky
o tvrdenej tolerancii.
Z tah a je zrejmé, že akéka!'vek ústne dahovary žalav~ného v min,isterstvu železnic nemajú mzhadneha významu pre závazo'k štátnych
dráh, pakial' neboly ieh prís,lušným orgánam pisamne potvrdené.
čís.
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Ustanovenia čl. XI. uvoozovacieh ustanovení k zák. č. 64/1931 Sb.
n. nevzť~uiú sa len na otázku, čim o ž n o odporovať právným
uk0!10!ll' ale I na o s t a t n é p r e d p o k I a d y odp01"ovateYnosti
(nalma § 9 odp. por.) podl'a konkurzného resp. odporovacieho poriadklU.
~.a

(Razh. z 8.

j~nuára

1936, Rv IV 26/35.)
8'
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Zomr. Ondrej M. smluvou lizavrenou dňa 5. mája 1931 odovzdal žalova'nému, svojmu synovi, do vlastnktva hnuteľný a nehnutel'ný ma.:...
jetok. Žalujúca strana alko verile!'ka zemr. Ondreja M. napadla tentQ
právlny úkon žaIobou, podanou v dobe účínnosti odporovacieho poriadku
č. 64/1931 ll!. Sb. z. a n. (založenou aj na zodpovednosť žalovaného
ako dedk:a), a domáhala sa výlfOku, že ža,lov"ný povinný je trpeť, aby
sa ža'lobní:k po výšku svojej poh!'adávky proti Ondrejovi M., klorá vznikla
pred 5. májom 1931, uspokojil z majetku, ktorý bol .predmetom smluvy
uzavrenej dňa 5. mája 1931.
O b a níž š i e s údy žalobu zamíeHy, o d vol a c í s ú d medzi
Íným z týcht'Ú dá vod o v: Podle čl. I, II, XI a XIV uvozovadch usta-.
novení k zák. č. 64/1931 Sb. z. a n. nabyl, nový Qdpůrčí řád účinnosti
dnem 1. srpna 1931" při ,čemž ovšem má býti otázka, z d a lze odporovati právním jednáním, pos'llzovwná podle předpisů, platných v d 'O b ě,
kdy byl 'O P r á v.n í j e dlln á n í v y k o n á n o. Platí tedy pro tuto
rozepři všechna ustanovenÍ' odipůrčího řádu, vyjma §§ 2, 3, 4, 8 a 11, na
jejichž mí'st" při.chází v úvahu .pravidlastwrého odpůrčíh'Ú práva uhe.rského. Dle toho mmí, se ,při posouzení věci ta'ké přihlížeti k § 7 odp. ř.
Chtějí-li žalobci poclati proti žalovanémU! odp'ůrčí žalobu, mu'SÍ si předem
vydobýti exekuční' tittll protl přfmému dlužníkovi, resp. jeho právním
nástupcům a 'než se to stal'Ú, je ocl'purčí žaloba proti žalovanému po
rozumu § 9 odp. ř.nemožná.
Na j v y Š š Í' s úd rozsudok odvoladeho súdu rozviaza], a u!ožH mu
d'a1šie pojednávanie a nové mzhodnutie. D ó v o cl y: Odvolací súd
sorávnc vvslovil, že na právlliy úkon, ktorý uzavrel nebo Ondrej M. dňa
5. mája 193! so žalova,ným, treba použiť pmvídí.el odprovacieho práva
z d'Úby pred účinnosťou zMwna č. 64/1931 Sb. z. a n.; mýlil sa však,
keď vyslovi'l, že predpokladom napadnutia reoenéhlo právneho úkonu je,
aby verite!' mal proti primnemu dlžníkov; exekučný titul pod!'a § 9 odpor.
por. Č. 64/1931 III. Sb. z. a n., lebo "ní tohoto ustanovenÍa nemo'žno
pod!'a čl. XI u'vodzo.vadch ustano.vení ku konk. vyr. a odp. por. Č. 64/
1931 Sb. Z. a n. v súdenom prípade pou,žíf a keď pod!'a starého odporovacieho práva žal'olba bola ",ložená na tom, že ž",lovaný (syn darovate!'a) vedelo úmysle darovate!'a, smerujúcomna skrátenie veritel'a,
nemaže žalovaný žiadať, aby verHe!' n"pred preukázwl, že sa proti darovate!'ovi márne pokúsill o exekúci" ('Úr. sb. č. 1329.)*)
Neobstojí aní právny názor, že v súdenom prípade mala žalujúca
strana zaviesf spor proti všelkým dedi,čom priameho d],žníka, lebo ona
obmed,zila žalobu na to, že žiadala žalovaného zavíazať, aby trpel, aby
sa žalobník uspokojil z toho hnute!'ného' a nehnute!'ného majetku, ktorý
dostal žalovaný na z"klade smluvy zo dňa 5. mája 1931 od nebo Dndreja M.
Odvolací súd v dosledku' zaujatého právneho stanoviska nezisti! skutkovýstav, potrebný k riešeni'u spornej' otázku, preto bolo treba podYa
,~, 543 Osp. jeho roz'sudok rozviazať a učiniť opatrenie, ako sa stalo.
*) Viď tiež ÚL sb. Č •. 1232.
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Ustanovenie odst. 12 § 8 stanov penzijného fondu čsl. št. dráh, podi'a
ktorého výhody uvedené v odst. 5-8 ·tohože § móže priznať resp. povoliť len ministerstvo železnic, upravuje p r í s I tl Š n o s ť k tomuto
opatreniu (§ 1 stanov penzijného fondu); h mot n é právo obsahujú
odstavce 5-8 citovaného §.
Ak sú splnené predpoklady odst. 5 § 8 stanov penzi jného fondu čes
koslovenských štátnych dráb, vzniká členovi penzijného fondu p r á v n y
II á r o k na pripočítanie 10 rokov ku skutočnej alebo započítanej dobe
členstva v penzijnom fonde; kdežto v prípade odst. 6 § 8 týchže stanov
rozhoduje o započítaní ministerstvo železníc pod l' a vol' n é h o
u v á ž e,n i a.
(Rozh. z 9. januára 1936, Rv III 777/35.)
žalobník bol prijatý clo železni'čných služieb u košicko-bohúmínskej
dráihy ako zámočníik.21. ~ebruá:a 1919;. Po prevzatí tejto dráhy do štátnehO' provozu boly a] na zalO'bmka rozsorene pl'atové a penzijné pa'edpisy
pla~né 'pre zam~stanac.ov čsl. štMny:ch d;áh a:bol 1. 'Íúla 1923 menovaný
dehmtlvnym d!.eJ.emkym. Jeho slmebne ,poz!,tky boly ulpravené podl'a
. vlládneho nariadenia č. 15/1927 Sb. Z. a ·n. a ku dňu 1. januára 1930 dosiahol ročného slu~ného 11.556 Kč v II. platovej .stupnicí podúra!Ó'nicke]
kategoríe d,ielenských. členom pemzijného fondu bol od 1. marca 1919.
Riaditel'stvo štátnych železnk v K. dalo- žalobník" pod!'a § 115 odst. 2
Ut. aj služebného pori,adkw do výslužby pre pr<iceneschopnosť a rozhodnutím z to. septembra 1930 vymeralo s p6s'Úbnosťou od 1. októbra
1930 penzijné požitky žalobníka vo výške 5.800 Kč a 2.100 Kč ako výchovné ,~re dvedeti, ročne. PO'd!'a tvrdenia žalobníka v zime 19025/27
utrpel pn opr2-,v.e vozu v s~užbě úr,az ·naMave poranením lebečnej kosti;
poran,eme neh-ran!lo mUl vS,a~ v d alšom vykoná~wní s~užby, preto úraz
Ihned neohlas!!. P'Ú mekolkych mes!'a'coch od urazu, zaIobník dostával
záchvaty, ktoré oznaól lekár za epileptické, a pre ne žalobník odl 8. novembr~ nem~hol svoju prácul zastávať. Po prehíiadike šéflekárom, ktorý
uznal zalobmka za trvale k práci nespósobWého. bol ža,lo:bník dI"'ný do
vý~lužby .. T;valá práce!neschop,nosť. žalobníka bola pod!'a jeho tvrdenia
sposobena ~raz,om, ~ Jeho du-sevoa choroba, ktorá bola priči,nou jeho.
dama ,do vyslw2Jby, ]estvovala u-ž v čase }eho penzionovaníe. Žalobnúk
preto z!:adosťou ~o 6. júna 1934 uplatňoval u, riaÓ'He!'stva štátnych dráh
v K. ,pnzna~le vyhody uvedene] v odst. 5 § 8 st"ruov penzi~ného fondu
pod!'a ktorej ku skuločnej "lehO' za:počítanej dobečlenstva v penzijoO~
londe treba pri,počí,tať ďalších 10 rokov. a pod!'a takto mč·enej doby člen
stva pnzlnať penziu. Táto ži,ados.f žalobníka· bo],a riladi,te!'stvom štátnych d!ráh. v K. zamietnutá. Žallobník domáhal sa potom ž"j,obou u súdu
uz~ama na!oku na pemiu vo výške 7.900 Kč a na výchovné 2toO Kč
ro~ne v dos~edku pripočít",ni'a to rokóv čl,enstva v penzijnom fonde:
V ~ e t kyt r! s údy žalobe vyhovely, N a j vy Š š í s úd z týchto
dovodov:

-
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Podle spisů ředitelství že1emic v K. byl žalobce podle služebního
do trvalé výsll.lžby Ólnem 1. října 1930 pro těl e s n o u
nes c hop n o s t k v)"konávání žel'eznió~i s\.užby. O tom, že nemoc,
která byla důvodem k přeložení do výslužby, je pod.le své pr.avé p~d:
staty nemocí d u Š. ev n í, nevědlěl tehdy ani žalobce, am zeleznIcnI
správa, neboť, jak řečeno, tato uvádí za duv?d p.řel?žení žalobcov!,,~?
výslužby dtlsledně těl e sn o u chorobu. DusevnI raz ch?f.Oby Zt'stul~
teprve a to částečně vedle epi,lepsi.e Dr. Stanislav K. ve svem vysved~enI
ze 17. ledna 1934 a plně a nepochybně teprve posudek pro!. Dr. Mvroslava K. z 20. únOfa 1935.
Správně a v souhlase se spisy zijstil tedy odvolací s'Oud, že žalobce
v době svého přeložení do výslužby nevědělo pravé podstatě své nemoci - porucha dU'ševní, - která je podlle 5. odst. § 8 stanov pens.
fonÓlu čsL stát. drah důvodem k připočtení let ke skutečné nebo započtené době ieho člellství, v pensijním fondě.
Touto správně zji.štětlou skutečnosH postrádají věcného podkladu
taJké vývody odvolací žádosti, polmd s; o'P~r<ljí.? to,. že skutko~ý p.od~lad
hlolbního nároku tu byl a žalobci take znam Jlz v cas jeho prelozenl do
výslužby.
.
.
. •
Z lIvedeného - že ani žel,eznioní správa o této jako1sh nemocI zalobcovy nevěděla - pl'yne, že ,při přeložení žalooce do výslužby a v~
mě.ř-ení mu pense k duševní chorobě nehl'eděla a hleděl! n'emohla a ze
proto v pensijním výměru z 10. září 19030. k nároku žalobcovu podle
5. odst. § 8 stanov ,pensijního fondu hleděti nemohla. .
.
Také v práv;ním posouzeni 5. odst. § 8 pens .. stanov Je napaJdeny rozsudek správným, neonť podle doslovu tohoto přec1pisu »p ř i' poč t e
s e« mu »des.e! roků«, nelze o tom pochybo,vaH, že ,člen pensijního fondu,
jsou-Id spln-ěny předpokl:.dy odsl. 5. § 8 stanov pensijního fondu, má
p r á vn í n á r o. k na připočteni 10 let ke skutečné n·ebo zaJpočtené
době svého členství v pen,s. fon dl'.
Plyne to nad každou poch)"bnost ze srovnání předpisu 5. odst.
s odst. 6. § 8, jenž na rozdí,l, od, odst. 5. stanoví, že »m ů že být i ...
phoočtena doba a ž do-I O r o k ů«, při čemž 12. odst. téhož § 8, že
výhody odst. 5--8 muže přiznati resp. pov?,liti pouzle mini·slerstvo .že~
leznic, je předpilsem stanoví'cím p ř j. S 1, ll! S n 'o s t k tomutoopatre;"
(§ 1 stanov pens. fondu), hmotné právo vš",k obsahulí od~t., 5~8, talkze
provádí-li ministerstvo připočtení podl!e 5. odst. § 8, pln~ hm jen s~ou
povinnost, provádí~1i vš",k ustanovení 6. odst. § 8, rozhodUje podle sveho
volného wážení a to 'jak co do přiznáni připočtení vůbec, tak 1 co do
délky připočtenéhočasu.
řádu přeložen
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Ustanovenia §§ 12 a 13 zák. Č. 204/1932 Sb. z. a n. o úsporných
opatreniach personálnych nevzťahujú sa na odpočivné' a zaopatrovacie
požitky, ktorých platenie prevzal štát (štátny pozemkový úrad) kúpnou
smluvou pri prevzativel'kého majetku pozemkovebo.
.
(Rozh. zlO. januára 1936, Rv 111 2.33/35.)

Manžel žalobk~ně zomr. Dr. Fran.tišek C. bol okresn·ým lekárom a
krome toho aj lekarom na coburgovskom majetku, kde mal tiež zabezčený nárok na penziu, Dr. Frantiiiek C. odišid v roku 1923 ako súkromný
lekár coburgovského majetku do výslužby. S dědi,čmi majitel'á coburaovského majetku UiZavrel Štátny pozemkový úrad 24. marCa 1928 dohodnutie, podl'á ktorého Štátny pozemkový úrad za určitú kúpnu cenu prevzal celý, co.burgovskf majetok a medii inrm štátny P?zemlkový úrad
s prevzatyml ne~nutelnoshaml ,prevzal aj vsetkych penZ}stov a poživatel'ov darov z mllo·sÍl na prevzatých nehnutel'nostiach prv zameslnaných
a z príjmu vel'kosta:tku. platených, podl'a stavu ku dňu I. apríla 1928
od ktorej .doby maly byť tieto penúe a dary z mHusti vyplácané na účet
štátneho pozemkového úra:dU'. Zárov,eň maly byť odovzdanéštálnemu
pozemkovémU' úradu všetky ,penzijně vduV1ské a vyži'vovacie fondy.
poki,a;l' taJké fondy boly naJ tomto vel\kosta;j;ku v ČeskoslOVensku. štát
zaviazano.sf platenia p..,nzie prislúchajúcu manželovi ža:lobkyne uzna-! a
tú to penzlll na:dne plahl. Po jeho smrÍl' vrchná lesná 'správa v J. ti.ež plaHla ža'l,obkyni prislúchajúce z<b0lPa~rovaJcie pomky a uznal'a,že žalobkyni patrí Utulom penzie s ,príslu'šnosfami, 6.340 Kč ročne. Generálne
Hnatlčtlé riaditel'stvo pre Slovensko dňa 13. febru"ra 1933 sdeHlo žalobkyni, že mii po Jej zomrelom manželovi, tiež zaopatrovacie paži,rky ako
vdova po penzlOno'Vanom okresnom lekárovi, že má podl'a § 13 ziik.
, č. 204/1932 Sb. z. a n. nárolk len na jeden z<b0patrov<bcí plat a súčasne
ju uvedo;nilo, ~e;činí opatrenie, aby výplata druhých vdovských požitkov
oola spravou stat~yc~ leso,::a stat~ov v J. zaslavená. Táto správa polom vypl,Mu peuzljnych po-utko,v zalobkyne z<bs-tavi,la diíom 31. marca
1~33: Žalo~!kyňa ?ómáha~a sa žalnbou, aJby čsl. erár bol zaviazaný platiť
jej aJj druhu penzlu v,o vyškea:ko jej bo!a pr~zn<bná správ011 štátnych l,esova statk?,v v. J. S udp rve J s t o II ce zalobe vyhovd. D ó vod y:
Zomr. ~nan~el zalobkyn,e 'P?>bera-l dva odpoči,vné pl'aty a: to ako štátny
okresny lekar a ako lekar byv. cobur40vského vel'kostatku. Tento'vel'kostat?k b,o]. 'prevzat~ štMom a poc1l'a .$ml~lvr uj.e~na~ej dňa 1. aJprílla 1928
s byvalyml majItel ml prevzaI po mch stat hez vy,platu peuzlÍ zamestnan~ov vel'ko.statku, p.~núono.vaJn?ch býv. správol! rodiny Coburgovslkej
P?Ólla, vlastn~ho penzljneho. statutu v.el"~o'statku. štát peeto prevzal aj
vy,plat~ penzle ?ra ~. a i~O jeho smrl! dna: 6. júla 1932 boly vdove vymeraone a !'P'?lllkaza:ne. dVOje zao,~atrov!,~ie ,po'ži,tky a to krajinským úradam ,v Brat.I!Sla~e. a vrc.hnolll Ispravou statnyeh ksov a statkov v J. Táto.
druha penzla čInila r?cne 6.~40 Kč a boh žalobkyni vyplácaná do 31.
marca 1933. Za'staveme penne stalo sa ,preto,lebo podl'a §§ 12 a 13 zák.
Č. ,20~/1932.~b. z. a n. pri'Slúcha vďove po štátnom zamesthancovi, ktorá
m~ Vl~C nez j:den, zaopatmvaci plat, počínajúc dňom účinnosti zákona,
t. j. dn?m I. pnu,ara 1933, nárok len na jeden zaopatrovaci plat podl'a
vlas:nej vO'l'by. Ost<btné nároky za:níkajú. Dokia,j' nebude vol'ba vykon.ana, treba vypl,~'ca:ť najvyšší zao,patrovaJéí ,plat. Zánlkom zaopatrovaclch platov nesmta celkové príjmy kl'esnúť pod čiastku 9.000 Kč roone.
Bol.o pre.to žalobkyni usnesením zo dňa 13. febmára 1933 sdelené že
pod!'a ~11. u"~<bnovenk~ zanikoI jej nárok na zaopatrovad 'plat' per
6.340 Kc, ktory dostáva ako vdova po pemionovanom lekárovi ve!,ko-

-

Čís.

14916 -

-

čís.

14917-

120

statku, dňom 1. j anwára 19}3 a zároveň bola upozornená na právo vol'by
podl'a odst. 1 § 12 zák. Č. 204/1932 Sb. z. a n. Dotyčne ža·lobkyňou zaujatého stanovi'ska nami,eta žalovaná strana, že cit. zákon vzťahuje sa
tiež na žalobkyňu, nako'l\ko cit. zák. v § 21 stamoví, že štátnymi zamest~
n~ncami v činnej službe i VO' výslu~b.e ,podll'a toho záJkona sa rowme]u
všetci zamestnanci štátu, ústavov, podnikov a fO'ndov štátnych alebo
štátom spravov"ných, či ide o služob"ý pomer verejno,právny, či
smluvný. Podl'a § 22 Ht. f) cit. zák. platí ustano'ienie § 21 pre pozostalých po štátnych zames!nancoch. Prevzatím '!erko'statku sta,l sa tento
súčiastkou' štátneho podniku. a· zamestnanci tohoto vel'kosatku v činnej
sluQ'be "ko aj vo výslužbe stali sa zamestnanc"mi štátneho podniku.
Treba tedy aj žalobkyňu pokl«da,ť za vdovw po· štátnom zamesln«ncovi
a }cj zaoplltrovaci plat za štátny plat. Že tento· plat má povahu štátnej
pemie, plynie aj z toho, že bol vymeraný a vdove povolený vrchnou
~piávou štát.nych lesov a sblkov v J. a menovaná správa vyplácala
penziu z prostrieclko'i štátneho podniku lesov a statkov, tedy za štátnyeh prostri,edikov a preto §§ 12 a 13 úkona čís. 2'04/1932 Sb. z. a n.
o úsporných opatreni«ch personálnyeh vzťahujú sa nielen na štátnyeh
zamestnancov vo výslulžbe ac pozostalých po nich, ktori poberajú vi·ae
než jeden štátny plat, ale ti:ež na požív"tel'ov odpo6vnýeh a zaopatrovacích p0'žitkov, vyplácaných za štátnych pmstriedko'i. Žalovaná strana
ulznáv« čí·selnosf upklJtňov~nej pohil'<ldávky pre prípad, keby bol žalobný
nárok po práve. Pocl!'a uvedeného preclnesu strán javi sa skutkový stav
nesporný a treha len rie-šiť otázku, či ustaTI10'ienie §§ 12 a 13 zák. č. 204/
1932 Sb.z. a n. so 2Jrete!'om na §§ 21 a 22 cit. zák. vzťaJhujú sa na prípad
žalobkyne. Penzi'jný nárok, ktorého SaJ žalobkyňw domáha, vznikol za
služebného pomeru manžela u eobmgovského ve!'kostatku. Tento služebný pomer bol upravený zvláštným štatútom pre zamestnancov vel'kost«tku a súčasne týmto štatútom boly aj upra.vené zaopatrovacie požHky
powsta:l'ých po zamestnaJTIcoch- vel'ko·sta,tkiu. Manžel žallO'bkyne bol majHel'om vel'kost«tku podTa toho štátutu penzionovaný v roku 1923. Dňa
24. marca 1928 v dósI-ed1ku. iPrevzatí.a ve!'kostatku štMn ym pozemkovým
úmdom bola uzavrená dohoda, a zavi~lZal sa Š. P. Ú. všetkých penzilstov
a poži.vatel'ov ooru. z mHo·sti1prevziafpodl'a stavu ku dňu 1. apríla 1928.
Prevzal tedy š. P. Ú. ,sÍlkromnopráV'nou smluvou práva a povinnosti, ktoré
majite!' vel'kostatku zabezpečil zriadeným štatútom a svojim penústom
" ieh powstalým. Tento smlumý závazok nemoho]. byť dotknutý zákonom č. 204/1932 Sb. z. a n., nakol'ko m"nžel žďlobkyne n«dobudo·l námk na penzin nie v služebnom pomere '80' štátom alebo v slulžebnom
pomere v p0'clnikoch a Ion-do ch štátom spravov«ných, ale na základe
služebného pomeru s vel'kO'stďtkom cobmgovským. Manžel žalobkyne
nebol tedy nikdy ku štátu '10' verejnoprávnom pomere ani v súkromno.právnom, a nemožno h0' preto po·važ.ovať za štátneho z«mestnanca, a
jeho penzia, ktorú na základe toho pomeru poberaJl, za štátny odpočivný plat. Zák. č. 2'04/1932 Sb. z. a n. má na my.sli svo'jimi úspornými
op"treni-ami 16n tých štátnych zamestnanwv, klorí na základe bývalého
služebného pomeru kll štátu «Joebo jeho podnikom dostáVajú viďc' než
jeden odpočivný plat, ni-e však na osoby, kterým v}'lpláca odpočivné PO"
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žilky z iného titulu, «ko v súdenom prípade na základe zvlášlnej smluvy,
ktorou prevzal mi-mo zaplatenia kú.,pnej ceny za prevzatý vel'kostatok aj
plnenie iných povi:nno~tí za od.~u'Pitel'a voči yeiím osobá~. Súd je pre~o
toho názoru, ze nemozno pOUZlť ustanovem §§ 12 a 13 CIt. zak. na Sudený prípad a nep~ávom z~stavila žalov~~á s:rana vyplácenie zaopa:
trovacích požltkov zalobkym. O d vol a c I s u d rozsudok sudu prve]
stolice potvrdil a prisúdH žalobkyni aj penziu splatnú v č«se vynesenia
rozsudku odvol'acieho súdu. N« j v y Š š í s ú d dovolaciu žiadosť zamietol, kbo nespoznal zákonného dovodu, aby rozsudok odvolacieho
súdu zmenH, účinnosti pozbavH alebo rozviaza!.
čís,
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Nárok na náhradu za použitie veci neprislúcha jej bývalému vlastníkovi, ked' tento vee predal a kupitel'ovi odovzdal, a k u pit ef použil vec v prospech tretej osoby (versio in rem).
.
(Rozh. z 10. j"nuára 19}6, Rv IV 88/35.)
S ú d I. .s t o I i e e žalobu zamietol, o d v 0' I ac í s ú d rozsudok
súdu I. stoHce zmenil a žalobe vyhovei. N a j v y Š š í s ú d OIbnovil rozsudok súdu I. stoHce. D·6 vod y:
Podle zjIštěného skutkového stavu objednal stavební m"teriál, dodaný žalující str"nou, jehož oena joe předmětem tohoto spom, Jan B. a
tento se zavázal se ·svo'ji manželkou zďpbtiti jeho kwpní cenu.Ža'lujíd
strama se domáhal,a za,placení i na Jurajovi B., a to proto, že Jan B. upotřebil materi<il jim koupený na· stavbu .provedenou: na pozemku svého
otce }uraje, čímž je tento oboha!cen na úkor strany ž"lujicí.
Odvobd soucl uzna,1 hlobu za odůvodněnou a opřel Se při tom o zásadu ohs'aženoU' v § 1041 obč. zák., platnou i na právní oblasti Slovenska. Neprávem. ŽaIující: stracna, prodavší a odevzďavší stavební, m«teriál
J«nu B' i přestala býti jeho vlastníkem a Jan B. jako vlastník byl 0'právněn pouŽí·ti stavebního materiálu jakýmkoliv způ'sobem a pouhým upotřebením jeho prO' třetí osobu nemohl vzniknouti právní poměr mezi touto
a stranou žq:lujíd.
. Odvo·lad soud se dovolává mylně zásady § 1'041 obč. záJk., neboť
pro stavbu, .provedenou na ,pozemku Juraje B. nebyl wpo-třeben materiál
str«ny žalující, nýbrž materiál, který do svého vla'stnictví na záJkladě
trhové smlouvy převedl Jan B., ža,lujíd strana, prodavší a odevzdavší
ho lanu B., přestala býti jeho- vl«stnicí, i když tento zů,gtal kupní cenu
dluzen; pro posouzení stavu věci neni rozhodn·é, že žalujkí strana byl a
kdysi vlalstnid materiálu, nýbrž kdo jím byl v době jeho upotřebení
pro stavbu na pozemku Juraje B.
~al".jíci strana utrpěla škodu, jesHiže JaJn B. jí nez~p]iaíil kupní cenu,
nema vsak přímý nárok proti žalovanému, poněvadž zjištěné skuteČllŮ'sti
nezakládají ani smluvní ani mimosmluvní závazky mezi ní a žalo-valným.
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Z těchto důvodů bylo dovolací žádosti vyhověno, rozsudek odvoladho soudu změněn a žaloba jako hmotně-právně neodůvodněná zamítnuta.
čís.
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I. Nejasnosť poisťovacích podmienok, pripojených k poistke, ide na
vrub poisťovne, !dorá vystavila poistku.
II. útraty sporu - ku !dorému došlo na prikaz poisťovne, pcistivšej
majitefa auta prcti povinému ručeniu (poistenie zodpcvednostné) medzi majitefom auta a osobou utrpevšou úraz musl celé hradiť poisťcvna, a to i vtedy, keď je v ňom požadcvané vyššie 'Odškodné, než
kcl"ké bolc poistené. Ustanovenia všeob. pcisťovacích pcdmienok, že
ak má poistenec podl'a zákcna alebo smluvy sám znášať časť škody,
hradia pcisťcvňa a poistenec útraty sporu v rcvnakom pomere, nemožno
rozširovať na tentc prípad. *)
(Rozh. z 21. januára 1936, Rv III 1184/34.)
Poisťovacou smluvou z 13. jiÍ,na 1928 poi,siila žalovaná poisť'Ovňa
žalobníka pToti povinnému mčeniu (poi,stenie zodpovednostné) z provozu aukomobHu na dobu ID rokov. Poi,stná suma .pre prípad úrazu a,leho
smrti jednej osoby bola stanovená na 30.000 Kč. Poistený automobil
:1. septembra r928 na ulici vN. pri jazde srazil EudmHu M. a poranil ju.
Eudmi!a M. zavredla, proti žalobníkovi spor o náhradu škody, domáha~
júc sa 500 Kč doživotnej renty mesačne a 50.000 Kč odškodného. Pravo c
platným rozsudkom odvoladeh'O 'súdu (Najvyšší súd dovo],aciu žiadosť '
zamietol), bolo Eudmi!e M. pri'súdlené 300 Kč mesačnej renty a odškodné
20.000 Kč. V onom spore zastup.oval žalobníka na pOUlkazpoisť.ovne
(žalovanej v tomto spore) advokát Dr. Zigmund F. Zalovaná poisťovna
z poistnej sumy 30.000 Kč sraz Ha si 3.000 Kč titul'om 10% samopoi'stenia
<li titulomčias~očnýeh advokátský'ch útrat Dr. Zigmunda F. 9.145 Kč
60 h. Proti žalobe, ktorou domáhal ,sa žalobniik na žalovanej poi,sťovní
zaplaten!a týchto súm biárti,],lJ S" žalovaná tým, že pod!'a poistnej smhwy
a doplňku p.oisťovaCÍlch podmienak žalobnílk je povinný hradiť 10% zo
zistenej škody ako samopoistenie a dotyčne čiasto'čných útrat advokáta
Dr. Zigmunda F. uviedla ako dóvod srazenia 9.145 Kč 60 h to, že hodn.ota sporu, ktorý zaviedla Eúd'mHa M. proti žalobníkovi bola 100.000 Kč,
kdežto ža'l'OIbník bol poislený len na .30.000 Kč, takže z celkových útrat
<lidvokMa Dra Zigmunda F.žalobník musí znilšaf pomernú čiastku' va
výško 9.145 Kč 60 h,. S ú d p rve j ,s t o I i c e žalobe čiastočne vyhovel a žalohníikovi prisúdH 3.000 Kč s odóV1odnením, že pod!'a poisťo
vacej smluvy a p.oisťovacích podmi-enok žalobník bol povinný hradif
sám 10% z vzniklej škody len pri škode vecne1, oie však pri škode
vznilklej z telesného úrazu. Ináč žalobu zamietoL O d vol ac i s ú d
na odvolaníe oboch strán rozsudok súdu prvej stolice v časti odsudzu*) Srovnaj: Úl'. sb. 2297.

'úcej žalovanú potvrdil, v ostatnej ča'sti zmeni! a žalobe úpllle vyhovel.
Ó vod y: K odvokllniu žalovanej: Poi<sťovaciasmluva bola ulzavrená
od!'a návrhu žalobníka na poistenie, lebo len dotyčne tohoro je vyká~aný obapolný súhlas strán. Pod!'a tohoto zaviaz,,1 sa žalobník len podl'a
obsahu všeobecných ,poi'stných podmien.ok, podl'a klorých žalovaná
strana bola oprávnená len pri vecnej škode - o ktorú v danom prípade
ne'de - sraziť si z poi,stnej sumy vymienené pmcento, nie však aj pn
úr!zovej škode. Aj. keby ,b,:lo sprá~ne ~tanovilsko,. že ~re žalobn.íka sú
závazné k polici pnpo]ene vseohecne podml,enky pOlstema spolu a] s dodatkom a to vzhl'adom na to, že žalovaná strana neskar tieto sdehla
žalobnj,kovi a niet dókam na t'O, že by bol žalobnlk proti zmeneným
podmeinkam protestoval: ani, z týcMo ďa,lších podmienok nedá sa vyvodi.f že·v dodatku ku všeobecným podmi,enkam a to v článku 5 sp~
menutých 10% vzťahuje sa na úrazové poisteni,e, resp. na úrazovú škodu,
lebo Heto d'Oplňky pod!'a nadpi,su zmeňUljú a d.oplňuiú horeuvedené všeobecné podmi'enky a podl'a týchto je zá:s'adolU, že poi'sťovňa len pri vecných škodách je oprávnená z poi'stnej sumy isté pmcento s·i sraziť a
ked'že v dodatlm táto zásada nie je výslovne ani zmcnená, ani doplnená,
treba mať za to, že v článku 5. dodatku ~pomenUlté zmenené procento
a znášanie čiastočnej škoc!y sa vzťahuje na tú časť všeobecných podmienok, ktorá podobné opatreni,e obsahuje, t. ]. na vecnú škodu. Pri'padná nejasnosť padá na 'vmb osnovate!'a týchto zmenených a doplňu c
júdch podmienok, t. j. na vrub žalovanej strany a n,emO'žno preto túto
nejasnosť vykladať v nespros!pech odporcu. Čo, sa týka čiastky rozsudku,
žalobnikom odvolaním napadnu,tej, musel ju odvolací súd zmeni,ť a dotyčnej žal<Jbe ú'Plne vyhOlvd, lebo áni póvodné k návrhu žalobníka na
pOisteni,e pripo~ené všeobecné poi'sťovade podmienky, ",ni v poHci pnpojené neskoršie všeobecné posťovade podmi'enky a tým menej dodatok
k nim neohsahuje opatreni,e, z kterýoh by sa mohol vyvodiť prvýmsúdom v tomto oh!'ad,e my-lne vyvoden'ý právny z<iver, že sporné útraty
musí 'čiIastočne aj ž"lolbnik ,máša ť, lebo je zi,stené na základe výpovedi
svedka Dr. Zigmunda F. a ním 'Predloženého dopi'su zo dňa 10. VI. 1929
pfsaného ža!'ovanou stranou, že svedok z<wfedol onen slpor na úpravu
žalovanej strany a viedol ho a,ž do ikonca cez tri i'l1'štancie vždy len na
z<i:klade tejto úpr"vy ža,lov",nej strany, považoval ,sa zástupcom I,en žalorvan'e1 strany a len formálne bO"I aj zácstupcom žalobníka" od ktorého
na základe 'P0vereni,a od žalovanej strany zadovaž.oval si informácie pre
spor a v dúslediku toho len so ž"lo·vanoUl stran'Ou vyúčtovaI dotyčne svo~
jích útrat, vzniklých v uvedenom spor,e. Vzhl'adom na tento skutkový
. stav útraty sporu žalol>níka s poškodenou obťažujt\ pOlď]'a § 1 póvodných
poi,sf. podmienok, ba aj pod1'a čl. 2 neskoršich poisť. podmienok I·en
žalovanú stranu bez ohl'adu na to, ČO Ulplatňovala poškodená v tornže
s,poreproti žalobnÍ'kovi a bez oh!'adu na to, aká bola výška. poistenej
sumy. Tá okolnosť, že pošikod'ená prá-ti žalobnilkovi viac uplatúovala,
než kO!'ko činí pOÍ<stná suma, neprichádza v lom to ohl'ade v úvahu, lebo
z«sadne je vo všeobecných podmienkach uvedené, .že poisťovňa, je povinná útraty takéhó spom nahradif, »nehl'adfac na poistný obnos«.
Na j v y Š š í s ú d dovolaciu žiado'sť z"'mieto!.
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Žalovaná shana v dovolacej žiadosti sťažuje si na stanovi,sko odvolacieho súdu, pod!'a ktorého poi'stná smÍlwa bola uzavrená medzi stranami v smysle poi'stného návrhu žalobníka, a vyvodzuje nesprávnosť
tohoto stanovi'ska na tom základe, že obsah poistnej smluvy sa odchy!'uje od obsahu poistného návrhu. Pod!'a názoru dovolate!'ky stalosa
doručením poi'slnej police,odch'Ylnej od poislného návrhu, odmietmrtie
oferty žalbbnfka a súčasne nová oferta, ktorú žalobník prija! a preto
je pre posudZGvani,e právneho pomem medzi spornými stranami sme'fOdajný ob-s ah police a nie poi'stného návrhu.
Hod treba pri'svědčiť týmto právTIjOm vývodom dovolatel'ky, je jej
sťažnost: bezpodstalná. Odvolací súd vo' ,svojom rozsudku z8Joberal sa
s.pornou otázkou i pre ten prípad, že vyvodený právny názor žalovanej
strany obstojí, a doty-čne davody rozsudku' odvolacieho súdu sú správn·e.
Srovnaním obswhUl všeobecných poisťovackh podmi,en'Ok a doplňovacích
poisťovacích podmienok, vychádza na javo, že poclmienky poislnej
smluvy sú po tejto stránke prinajmenšom pochybné, nejasné a táto nejasnosť pod!'a pravidie! materiálného práva ld,e na vmb žalovan-ej strany,
ktorá sml'wvu vystavHa a nemaže byť na úkor žalobníka. Neobstojí davod
žalovanej strany, uplatnený v dovol.acej žiaclosti, že článok 5. doplňo
vadcÍl podmienok nemal' by smyse} v prípade výkladu ,pod!'a stanovi'ska žalobníka preto, že hy nebola daná odehýlk8J od článku 3. všeob.
poisť. podmienok, ktorý sa tiež tÝ'ka veenýeh škod. Neobstojí tenno dóvod preto, že člá,nok 5. doplňo,vackh pOdmi'enok ohsahuje zmenu tak
čo do procenta, ako aj čo do najnižšej sumy samopoi-steni," žalobníka.
Dovolada žiado'sť žalovanej strany sťažuje si na rozhodnutie odvolaci-eho súdu čo do druh-ej spornej otázky, totiž povinnosti žalovanej
strany: hradiť žalobníkovi útraty sporu, vedeného osobou, úraz utrpevšol!
proti žalobníkovi. Sťažnosť je založená na vÝ'klade' 2. bodu 2. článkl!'
všeob. poi'sť. podm.J.enok a 2. bodu 15. článku týchto podmienok a vyvodzuj e, že spor bol: vedený zčasU z pov-erenla a v záUljme žalobníka,
d'alej že treba tu aplikovať ustanovenie posl'ednej vety 2. bodu 2. čL
všeob. po'i:sť. podmi'enok ni,e len na základě 5. člilnku doplňovadch podmienok, a'l,e il na základe zákona.
Najvyšší súd ani tútu dovolaeiu sťažnosť neuznal za ocl6vodnenú.
Prijal po tejto stránke správne právne dovody rozsudku od'Voladeho
súdu. Ustanoveni,e teraz oi'tov8Jného čIánku, podJ'a ktméh'O je žalovaná
strana povinná nahradi.f žalobníkovi útraty sporu »neh!'adi'ac na poislnú
sumu«, jasne poukazuje na to, že tu' nep-richádza v úvahu ani ustanoveni'e pos1ednej vety, která može mať na mysli len samopoi,stenie závazné p-od!'a zákona alebo poi1sťovacieh podmienok, a nie samopo'Ístenie,
ktoré vskutku na,stane tým, že škoda presahuie poi,stnú sumll'.
Z týchio d6vodO'V bolo vreba dovolaciu ži,adosť ako neodóvodnenú
zamietnUlť.
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I. PodW!tanovenia § 2 odst. t vl. l:Iar. č. 16/1923 Sb. z. a n. patria
nielen zamestoonci, kton do sv-ojho 55. roku neboli v žiadnom zamestnaní poistením povinnom a len potom vstúpili :do zamestnania poistením

povinného, ale aj zamestnanci, ktorl v dobe účinnosti cit. vl. nar., resp.
zákonll Č. 484/1921 Sb. z. a n. luž boli v zamestnaní, ktoré sa stalo poistenún povinným teprv cit. vl. nariadenlm, a prekročili 55. rok svojho
.
veku.*)
II. Prémii, odvádzaných podl'a § 2 odst. 2 vl. nar. čís. 16/1923 Sb.
z. a Jl. za zamestnancovOJyňatých z poistnej povinnosti, treba použiť
k zvýšeniu d6ahodku zamestnancov a leh pozostalých. Nárok na starobný dóchodek je viazaný na dokončenie čakacej doby v poistení podYa
.
zák. Č. 26/1929 Sb. z. a n.
(Rozh. z 21. janwára 1936, Rv III 136/35.)
žalobník mal 62 rokov, ked'nastúpil 1. maja 1921 službu u žalovaného ako šafáL V _tejlo s!ulžbe b?l až do ,roku 1926, ked' ho žalovaný zo
služby prepustIl. Zalobmk domallal sa zalohou na žalovanom platenia
5.000 Kč doživotnej renty roaneti:tulom odškodného preto že ho žalovant neprihl"sH oU pen,zijného ,ústav~ a neplatH za nehoprí,spevky do
~vlastneho fondu, taik ze mu ,:sleI- dochod<:k,. ktorý by mu bol penzijný
us!av vY'Plaeal, k:by b?l byval k penzljnemu poiste'niu prihlásený.
V set kyt r I s u d Y zalobu zamletly. Na] vy š š í s ú d z týehto
d 6 vodo v:
. Úvodom Ireba podotknúť, že žalobník domáha sa na žaI-ovanom odškodného z ddvodu, že v dosledkll jeho zavinenia resp. opomenutia nedostávas tar ob n Ý d6chodok pod!'a zák. č. 26/1929 Sb. z. a n. ZA
žaloby nejde na javo, ž'e by sa žalobník domáhal náhr8Jdy i n v ali dn é h o dochodku na skwtkovom a práv·n'Om zá'klade uvedenom v § 17
zák. č. 26/1929 Sb. z. a n.
.
Pod usbno:~eriia § 2 (I) bod I vládneho nafi.adenJ.a č. 16/1923 Sb.
z. ,a n.,spada]u melen zames,lnanci, ktorí do svojho 55. roku neboli
v zladn:om zamestnaní poistením ,rov-innom a teprv potom núvo vstúpili
do takeho zameslnani'a, ale aj zameslnanci, ktorí v době účinnosti, cit
vl. nar. res!'. zákona č. 484/1921 Sb. z. a n. už boH v zamestnaní ktoré
sa stalo. pOlstením pOvinným teprv cit. vl. nariadením a prehoČili 55.
rok svoJhú veku.
P.ocl!'a § 20zákonač. 26/1929 Sb. z. a n. pfÍ'slúeha starobný d6eho,dok bez preukázani·a nesp6sobilosti k výkonu povolania podokonČem bkace] d?by (§ 16). Pod!'a§ 16 čakaeia doba činí v tomto prípade
6? pn~.p,evkovy~h meslacov. Pod,]'a § 14 príspevkovým mesiacom, započltatelny!", po~l a § 12 treba na roveň klásť púspevkové mesíaee, získané
prevo~ml pod,! a. §§ 113-115,dobrovol'ným pokračo,vaním podl'a § 60,
pl~~~TIlm porsm~ho pod!'a § 55 (2) a pdspevkové me'Siace, zakúpené
podla §.61 s, vyhradou, odstavce 3. Nie je sporné, že žalobník nenaclobudoI- 'Sl takychto prí1s,pevkových mesiacov.
, Z. ustanovenia § 20, 16, 14 a.12 zák. č. 26/1929 Sb. z. a n. je zmjmé
ze n~rok .na starobný dochodC!k je viazaný k dokončeni-u čakacej doby
~OlsteTIl podl'a zák. č. 26/19'29 Sb. z. a n. Nie je sporné, že žal'obník
. *) Srovnaj: Sb .•n. s. 7932.
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bez viny alebo opominutia žalovanéh'O nemá potrebnú čakaciu dobu dokončenú v povinnom poistení, a preto žaloba už z tohoto dovodu postráda skutkového a právneho podkladu, a bez porušenia hmotného
práva bola nižšími súdmi zamietnutá.
Pokia!' by sa žalobník domáhal zvýšenia starobného d6chodku pod]'a
§§ 177, resp. 187 zák. Č. 26/1929 Sb. z. a n., aj tento nárok nemohol by
byť uznaný dovodom po práve.
Pod!'a § 2 (2) vl. nar. Č. 16/1923 Sb. z. a n. za zamestnancov, vyňatých z poistnej povinnosti pod!'a bodu 1 a 7 odst. 1 tohot'O § (tak zv.
prestarlí, akým je aj žalobník) bol zamestnavatel' ske povinný odvádzať
príslušnému nosite!'ovi poi'steni,a v prospech fondu pre podporu nezamestnaných časť prémie tam Ulvedenej, avšak tátO' prémía pod!'a § 177
resp. § 187 z';k. Č. 26/1929 Sb. z. a n. má byť použitá k z výš e fl i u
ich doehodku (resp. dóchodku kh pozostalých). (Vid' aj d,ovodovú
zprávu k §§ 1-3, cit. zá!kona na strane 11.) Ti.eto §§ tedy, pokia!' sa
týká s tar O' b n' é h o d6chod<kU! predpokladajú,že nárok na starobný
důchodok je u!ž po práve v d<6s1edlku uplynutia čakaeej doby. Žalobník
však nároku na tento starobný dóchodok ešle nemal a pod!'a svojho
vlastného prednesu ani za platnosti úkona č. 26/1929 Sb. z. a n. ho
nenadobudol a tak ani na jeho zvýšenie nemMe mať po práve nárok.
čís.
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Nemožno sa domáhať platenia zvýšeného arendovného na základe
doložky arendálnej smluvy, uzavrenej pred účinnosťou zák. č. 25/1934
Sb. z. a n., že arendovné, ujednané na základe hoduoty československej ,
koruny v zlate, ktorú táto mala v dobe uzavrenia smluvy, v iprlpade
zmeny tejto hodnoty za trvania arendálnej smhlvy platené má byť
v sume, ktorá zodpovedá nastavšej zmene hodnoty českoslovp-nskej koruny v zlate.
(Rozh. z 22. januára 1936, Rv IV 171/35.)
žalobnik uzavrel 50 žalovanou, stranou 30. marea 1931 arendálnu
smluvu, ktoroli> dal svoje nehnutel'nosti do arendy na 21 rakov za
159.128 Kč 50 h rooné arendovné. Suma arendovnéhto bol.a určená na
základe hodnoty československej koruny v zlate v dobe uzavrenia arendálnej smluvy. Žalobou domáha sa žaIobník na žalovanej strane do~
platenia sumy, rovnajúcej sa 20% arendovného splatného v čase po~
dania žaloby, z toho dóvodu, že zákonom Č. 25/1934. Sb. z. a n. bo],a
snfženáhodnota československej koruny v zlate o 20% a preto má byJ;
arendovné v tomto pomere zvýšen,é od platn'osti zákona Č. 25/1934 Sb.
z. a n. S ú d p rve j s t o j, i, c e žalobu zamj'etol. O d vol a c í s ú d'
rozsudok súdu prvej stolice zmenil a žalobe vyhovel. N a i v Y š š í s ú d
obnovil fozsudok súdu prvej stol,ke. D 6 v o' d y:
Jadro sporu vazí..V tom, čí treba použiť ustanovenia 3. odst. čl. 1.
zákona Z'O 17. februára 1934 čís. 25 Sb. z. a n. na súdený právny pomer,

pod!'a ktorého žalobnik smluvu za dňa 30. maTea 1931 dlal do arendy
žalovanej nehnutel'nosti na 21 rokov počnúe od I. októbra 1930 za ročně
arendovné 159.128 Kč 50 h a strany Uifčily sumu arendovného na z"klade
zlatej hodnoty československej meny, ktoTá bola tu v čase lIzavrenia
arendálnej smluvy, v d6sledku čoho má sa arendovné tomu ,primerané
rypočHať v prípade, ak táto valuta zmení svoju zlatú hodnotu za trvania
arendálnej doby.
Predpokládaný prípad, skutočne nastal, ked' zákonom čis. 25/1934
Sb. z. a n. bolo zmenené opatrenie stál'eho výboru ČÍ<s. 166/1929 Sb. z.
a n. a určené, že československá koruna sa svoj ou hodnotou rovná
37.15 mg rýdzeho zlata (na mi'esto do tej doby platnej hodnoty 44.58
mg rýdzeho zla ta).
Otázka je však, či uvedená smluvená zlatá doložka nebola derogovaná ustanovením 3. odsl. čl. I. zák čís .. 25/1934 Sb, z. a n., podI'a ktorého ,českosloven~ká koruna týmto zákonom stanovená n,ahradzuje vo
vš e t ký c h p r a v n y ch p o m e r oe h, k t o r é poč, taj ú s k 0i un o uče s k o s 1 O' ven s k o ll, dosavadnú menovú jedno,tku v pomere 1: 1.
Pod!'a jasného znenía smluvenej zlatej dŮ'ložky a so zrele1'nm na
, zme?en.ú reláeill ~l"ta pod]'a. zákona či's. 25/1934 Sb. z. a n. bolo by
podl a umys.liU stran.k ~plnemU' sn;luvy skutočne potrebné, aby žalovaná
plalIla od uČlnnostl zakona nove arendovné o 20% vyššie a to bez
ohl'adu na to, či kúpna si,la novej menovej jednotky sa v tuze'msku zmeni1a v pomcre k predošlej jednotke.
Preca treha zístiť, že smlwva »poči,ta« s českosloven'skou korunou
treba pl~tiť are?dovn,é ,po celú dobu arendM,ného pomem. Ked;
Je ~mu !ak, ,stratJla ~].ata dol?,zka - toho obsahu ·",ko bola vyjednaná _
pravnu učmnost, Jebo odporuje 'kogentnému predpilsu citovaného 3. odst.
.čl. 1. z"kona (arg. slová »vo všetkých právnýeh ,,pomeroch«).

y ktofej

Úmysel slrán: d<efinovať Kč ako predmet príslušného plnenia pome.om. zl~ta podl'a. qpatrenia čís. 166/1929 Sb. z. a n.; dostáva sa takto
d.o zreJmeho konflIktu s,úmyslom zákonodareu, vyjadreným v zákone
ČI'S. 25/1934. Sb .. z'. a n., co p;áV'n~ nezname~á ni,č iného, než suspendovam.e kon~letneJ sukr.om:nopravneJ autonomie predpisom verejného menove~o prava;, preto Je =:aloba, ktorá sa domáha zvýšenia aren'oo\"ného
na zaklade recene] dQllo~ky bezpods.tatná a bolo tDeba rozl1odn.úť ako
sa stalo.
čís.

14921.

':' ~~h1ase .ostatnťch spoločnfkov k vystúpeniu jedn~ho spoIočnfka
z pnleZl~os!nej. sPOIoC~08ti be~ zv1áštnej Iikvidácie treba spatrovať jeho
sprosteme zavlazanostl za dOSlat nevyrovnané dlhy .spoločnosti.
(Rozh. z 24. janu'ára 1936, Rv III 368/35.)

~ čis.

14921

~

~ čí's.

14922

~
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Žalobník ltzavreÍ dňa 15. mája 1929 s 11. a lIl. žalovaným prHežitostnú

spoloonosť na nákup a export husackh jatier. p·ňa 31. augu'sta 1929 pristúpil za d'alšieho člena 1. žalovaný. Spol,očnosť mala dodaciu smlu~u
so zahraničnou firmou S .. a spol. v P. a na podnet teJto hrmy bola dna
23.septembra 1929 dosaváclna spol06nosť bezzvláštnej tikvidáci.e zru-

šená a založená bola medzi žalovanými a firmou S. a spol. nova sp.o-

ločnosť s tým i'stým preclmet.om podnikanía; žalobníkčlenom tejto novej
spoločnosti už nebol. V spoločenskej smluve, uzavrenej dňa 23. septembra 1929, prevzali na seba ·s,p.ol.očníd zapl'atenie advo'kátský'ch útrat
Dra Cs. za zastupovanie zaJniklej spoločno,sti. Cesi·oonár Dra LS. zažaloval

bez zretel'a na to žalobníka na zaplatenie zbytku pohl'adávky; žalobník
bol odsúdený a v exeku,čnom pokračovaní pohfadávku vyplatil. Žalobou
domáhal sa ža,lobník na žalovaných nahradenia ním zaplatenej sumy.
S ú cl p rve j s t o J. i c e žalobe čiastočne vyho·vel, 00 d vol a c í
s ú d jeho rozsudok zmenll a žal.obu zamido!. Na j vy Š š í s ú d .obnovil rozsudok súdu L stoUce. D 6 v 0' d y:
Najvyšší súd 'nesúhJ.así s právnym p.osúdením stavu veci odvol'acím
súdom a vidf pod,stalný omyl v jeho názore, že žalobník nie je opráJv:
nený I1IPlatňov,aJť ,pr0'ti žal'Ůvaným jednu výdajovú položku a že má pmh
týmto, ako bývalým~poločníkom len nár,ok na prevecleniezúčto·vania
podl'a stavu v čase jeho' vystúpenia za s,po'ločnosti.
.
Odvol'ad súd má 0'mylom za to, že táto pri pravidelnom rozch0'de
spo'ločníkov platná zásada je rD'zhoclná aj v tomto prípacte, keď je zjavné,
že spoločníci ,sa vedome odchýlil od normMneho sposobu rozchodu za
0'kolno,stí, poOukazujúci,ch na to, že vystÚipenie žalobníka sa malo stať
bez vykon~ni'e zvlášlnej Ukvidáde.
Už z absahu ,odst. Ismlmry 20 dňa 23. septembra 1929 plynie, že
žalobník vystúpH z dosavi>dnej prHežitostnej sp:JločnO'sti pad l" a s ú hlasnej v6le všetkí'ch doterajšíclh: 'Spolačníkov;
plynie to a,statne aj zoo sú.hlasného preclnoesu strán. Nazáleži tedy na tom,
že podl'a povodnej smluvy za dňa 31. augusta 1929 vystúpeme sa mohlo
stať teprv po uplynutí jedného roku v príopade, že sa tento skonči st.ratou, lebo toto ustanovenie nebránilo, aby strany súhlasne zmeni1y ktorÝ'ko.J'vek bod dotera'jšej smlu,"y. Je d'al,ej skUltočnosť,ou ~ pod.!'a st"vu
spisův ~ že pri tomto roOzchode otázka vylkonanla lilkvídáci.e spolačnosU,
jeslvovavšej ocl 15. mája IY29, resp. od 31. augusta 1929 nebola ani ža~
lobníkom, ani jeho "poločníkmi ani nadhoOdená, ~ že ešte neuplynul
ani jeden mesiac od pristu;pu I. žalovanéhO', - že jednoducho bolo no'vými ,spoIoční1kmi v doterajšom abchodo·vaní na z,"klade novej. úmluvy
p'Ůkračované, ~ že ani neskorši1e nikdy medzi stranami o Hkvidácii neb.oIo reči, aokol'vek sama žalovaná strana predniesJ.a, že žalobník dal
do obchodu asi 14.00 Kč, d'alšfmi čÍ'astkami prispeť odapieral' a ohmedzil
sa len na to, že ží'adal ocl firmy S. a spol. prejav, že ho z dosavádnych
smllUlvných závazkov vypúšťa.
Tieto sku10čnostL preukazujú, že strany aspoň ml.čky sírhlasily s tým,
že žalobník vystupuje ·20 spoloon'Ůsti bez vykonaní'a formálnej likvidácie
a že závazky a práva vzniklé až do jeh.o vystúp0nia, majú 'sa považoval'
medzi nimi vzáJjomne za vyravnané.

Jestliže tedy pOhl"adá"ka Dra Cs. v dobe rozchodu nebola zaplatená,
prestala byť, pobal' íšl.o o pomer medzi stranami, závazkom, ktorý za~ažoval aj žalobníka, ako to dokazuje alj skutečnosť, že žalovaní ha
učinili predmetom zvláštneho ujednania v smluve z 23. septembra 1929,
kloré pripúšťa len ten výklad, že uspokojenie týchto advokátských nárokov prevzala proste nová spo,ločnosť. Za týchto okolností je odovodnený záver, že prijatím jeho vystúpenia bol zalobník s,prostený 2Odpovednosti za všetky doslal' nevyrovnané dlhyspolo,čnosti.
.

Ked' tedy žalobník zaplatil pohl'adá"ku Dra Cs. po rozchode so spoplati'] závazok, ktorý podl'a okolností, previlclzajúcich jeho
vy'stúpenie, nebol už jeho spoločným dlhom, lež d'lhom spoločníkov, 20stavších v novej spolůčno'sti, a jeho nárok, aby .mu žaloOvaní, ním zaplatenú a súdom l. stolice prisúdenú sumu nabradili, je ,po práve, I·ebo žalabník platil dlh týchto a nie d~h svoj.
Bolo preto· dovolacej žiadosti vyhovené, rozsudok odvolacieeho súdu
zmenený a obnovený rozsudok súdu I. stoUce.
lečnosťoU,

čls.

14922.

žaloba, založená na § 3 zákona Č. 4/1931 Sb. z. a n., nemÓoŽe byť
zamietnutá z dovodu, že právo osoby, oprávnenej požadovať výžiyu \Voči
osabe v smysle § 1 cit. zák. zaviazanej, nebolo jej dasial' súdom pravoplatne pririeknuté; v takomto pripade otázku týkajúcu sa tohoto požadavacieho práva, ,ako atázku prejudiciálnu, treba riešiť v spore, počatom
žalobou, založenou na § 3 cit. zákona.
(Rozh. z 28. januára 1936, Rv I1I 1000/35.)
žal'Ůbkyřla zažalo'vala bola sv,ojho manžela JOClefa S. o dočasné výživné a nevY'čkavši pravoplatné fO.zhadnuti:e onoho sporu ~ podala žalobu aj proti žalovanej pocl1'a § 3 zák. čís. 4/1931 Sb. z. a n. O b a
h j.ž š i. e s ú ocl Y (úlo žalobu zamieHy. N a j vy Š š í s ú cl. rozsudok
odvolacieho'súdu rozvíazal a uloži~ mu ďalšie pojednávani'e a nové ra,,. hodnutie. D éi v 00 cl y:

Mylné je stanovi'sko odvoladeho 'súdu, že »žalovanú ako' tretiu ,o'sobu
nemOžno zaviazať na plnenie soHdárne s povinným }ozelom S., alk zá~azok tohotO' nebol ešte pravoplatne stanovený«. Otázku, s hl'adiska
zalobného nároku rozhodnú, či je toliž žalobkyňaosobou 'Ůprávnenou
na dávky (§ 3 zák. č. 4/1931 Sb. z. a n.), má súd ~ ak nebol ešte závawk pO'vinnéhoO pravoplatne stanovený ~ v to m t o s IP o r e deši.f,
a to buďtO' samostatne, buďto ~ ak tO' s hl'adi's'ka procesnej ekonami'e
uzná za účelné ~ s paUlžÍltím výsledku: sporu, započatého žalobkyňou
proti manželovi o dočasné alimeonty. V posledne spomenutom príopade
m,alo hy byť pokračovanie v tomto spore pod!'a § 234 Osp. premšené
az clo pracvopl,alného skončenia onoho SpOTU..
Civiln! rozhodnut[ XVIII!'

9

-
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V d6s1edku kusosti skutkového stavu v tomto smere a aj pokial' sa
!yka okolností, rozhodných s hl'adiska ža:lobného nároku so zretel'om
na ustanovenie § 1 cit. zákona v súvi'slosti 's ustanDvením § 3 cit. zákona,
nemožno vo veci rozhodl1úť s konečným výsleclkom.

Stanovisko žalobníka, že smluva z 3. júla 1929 z~hmuie v sebe slu"
ž·ebnú smluvu, pokíal' bol totíž príjatý za stavbyveclúceho za mesačnú
odmenu 2.500 Kč, mOže byf správne, ale to nevylučuje jeho účasf ako
lichého spoloční,ka na podniku, lebo i tichý spoločnik maže byť zamestnancompodniku (rozhodnuUe Č. 7845 Sb. n. s.).

čis.14923.

Aj spoločenský pomer vzniklý na Slovensku možno posudzovaf
podl'a čl. 250-265 obchodného zákona, platného v zemi českej a Moravskosliezskej, keď Úlnysel strán :zrejme smerova1 k založeniu tzv.
tichej spoločnosti podl'a ustanoveni cit. zákona.
(Rozh. z 29. januára 1936, Rv IV 82/35.)
Žal-obník domáhal sa žalobou na žalov-anýah: I. verejnej ohchodnej
a II. a III. jej verejný;ch spoločnílkoch zaplatenía 27.318 K~
85 h, ktorú sumUl ža\o-vaní mu v-raj d'lhujú titu.]om póžičky. Žalovam
uznali, že žalobníkovi prislúchazažalovaná suma, ale nie titulom p6žičky, lež ako vklad tichého spoločnika, keďže smluvou z 3. júla 1929
bol žalobni:k žalovanou verejnou obchoclnou spoločnosfou pribraný a!kD
tichý spoločník, jeho vklad mal byť zúročený 8%-ami a koncom každého roku mala mu byť vyplácaná '/,-ina zisku z celého podniku. Z vložených peňazí nemaže mu však byť nič vypJ,atené, lebo spoločnosť ma
straty. Vše t kyt r i s údy žalobu zami.etly, N a j v y Š š í s ú d
medzi iným z týchto' dia v od ov:
Ako- už viackrát vyslo,vi1 Na1jvyšší súd, ni!et zá!kDnnej prekážky, aby
určitý spoločenský pomer, hoci na Slo-vensku vzniklý, pOlsudzovaný bol
podl'a čl. 250--265 obah. zákona, platnéhD v zemi českej a Moravskosliezskej, keď úmysel str;in zrejme smerova-l k založeni:u tak zv. tichej
~poločnosti

spoloČ!1osti.

Žalobník práve tak ako II. a III. žalovaní sú českej n~rodnosti, pocháJdzajú z územia, kde platí práve citovaný obchodný úkon, výslovne
kvaHfikovalí žalobníka ·čo do jeho účasti na podniku I. žalovanej firmy
ako tkhéhospo:ločnika, treba pretD pomer takto vzniklý posudzovaf
podl'a citovanýoch predpí'sov.
Pod]'a týehlo, i ikeby to nebolo výslovme ujednané, tichý spoloanlk
účastní sa na strate podniku - pravdaže len po vý'Šku svojho vklaclu, v lom i'stom pomere ako, na zí·sku a predpokladom výpočtu jeho nároku
za složeného vkladu je skutDčný stav maje~ku spoločnosti v čase jej
zrušenia.
Preto keď v tomto, prí,pacle i.de 0' v:klad spoločenský, treba tiež
uznanie žalobnej pohl'adávky so strany žallOvaných z 3-1. decembra 1931,
pO'suclza.vaf s rečený.mi zá!konnými výhracdamí.
Žalohník však nezaloži" svoju žalobu na vrátenie svojho SiPoločen
ského v'kladu na základe zrušenia spolo,čnos.!í< ba ani nežiadal, aby mu
boly podI'a smluvy prisúdené 8% úroky z vkladov ažiadal ien vrátenle
p,aží6ek.

čis.

14924.

I. Ak bol zamestnanec zamestnaný v dobe platnosti vL nar. Č. 16/
1923 Sb. z.. a n. a ďalej v dobe platnosti zák. č. 26/1929 Sb. z. a n., pre
posúdenie otázky, či zamestnanie zamestnanca podUeha1o pO'vinnému
penzijnému poisteniu, smerodajné sú ustanO'venia bud'to prvého bud'tO'
druhého w dVQch hore citovaných zákO'nných predpisov, a tO' podl'a
toho, či sa otázka povinného penzijného poistenia týka doby, keď platil
prvý z nich alebo doby, kecl' platil druhý z nich.
lL Riadny súd nie je povO'laný preskúmaf správnosf výmeru úradovne všeobemého penzijného ústavu, ktorým bol zamietnutý nárok zamestnanca na invaHdny d6ehodok.

(Rozh. za. 4. februára 1936, Rv IV 665/35.)
Žalobník bol zamestnaný u ž<llovaných al<o skladulk a inkasant od
1. macca 1926 do 3,1. decemhra 1932 s ,prestá\'kami, keď boi, chorý,
takže celková doba zamestnanía u žalovaných Činila 63 mesiacov. Žalobník bol prihlásený žalovanými k penzi}nému poisteniu od 1. jwnuára
1930 do 20. macca 1931 a od< 1. novembra 1931 do 31. decembra 1932,
tedy len na dobu 29 mesiacov, na ostatných 34 mesiawv k penzijnému
poisleniu nebol prihlásený. Žalobník domáhal sa žalohou na žalov'aných
náhrady škody za ušIý invalídny dachodok, klorý by mu v prípwde včas
ného· a spTávneho poistenia prislúchal. S ú Id p rve j s to' 1 i c e
v medzitýmnom rozsudku určil poví.nnosf žalovaných nahradíť žalobníkovi škodu, o cl vol a c í s ú d rDzsudok súdu prvej stolice potvrdil.
Na j vy Š š i s ú d dovola'CÍu žiadosf zamieto.] z d a v O' d o v:
Penzijné poisteníe zamestnanco-v bolo v oblasti práva slovenského
upravené v ~obe od. 1. januára 1922 vláclnym nariadením Čí,s. 16/1923
Sb. z. a n. az do 1. ]anuára 1929, keď vstúpi1 v platnosť z<ikon ds, 26/
. !929.Sb. z. a 'll.; preto DtálCku, čí zamestnanie žalobníka po'Óliehal,o. poIstemu, ,pos?dzov~ť treba podl'a ulstanovenia toho z"konného predpisu,
. d? p]atnostv ,ktor,eho sIPv~dalo, a nie, ako to nižšie siídy mylne učinily,
vylucne I?odl a zakona CIS. 26/1929 Sb. z. a n. Pocll'a ustanovenia § 1
zakona ČlIS. 89/1920 Sb. z. a n. v znení vlád. nariadenia -Čí's. 16/1923 Sb.
z. a n. pndliehal povinnému pelUzíjnému poisteníu každý zamestnanec
ktorf nevykonával prevážnou vačšinoUl práce podradné alebo práce:
kt.o!YCh vykonavatelia sa nepoklaclali za obchodných zamestnancov.
Suca~ne stanovil tento paragraf, že poisteniu podliehajú najma zamestn~ncl vy'konávajúci ,prevažne práce duševné a clozo,rčie osoby. Zákon
ČI'S. 26/1929 Sb. z. a n. prevzaJ toto všeobecné ustanovenie v § 1 odst. 2
9'

-
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" V od'st. 1 v)Opočitava ako príklad jednotlivé zamestnania, povinnému
poi'stenill podHehajúce.
"
.
Pod!'a zilstenia ni'žškh súdov záležalo zamestname zalobmka od 1.
máija 1926 v tom, že ráno sbieral u' zákazníkov objedná~ky a Illka,sov,a~
peniaze za dodané pivo" akeď bol s tým hotový, ,:yda~al v skladlsh
k06šom ,pivo a limonádu, prijímal od:n:ch vdten~ prazdne nadoby,
viedol dozor nad robotníkmi v skladlSh a sam vymmečne pracoval.
Práce tieto Sll práce vyššie, duševné a dozomé. ktoré podUehaly penzijnému poi,steniu ta'k pod!'a z:ikona čís. S9/1920 Sb. z. a n., ako aj po.
d!'a nariadenia ř. 16/1923 Sb. z. a n.
Výmerom Úradovne všeobecného penzijného ústavu v B~atl'~lave zo
dňa 8. júla 1935 bol zamietnutý nárok žal~bníka na ,~nvahdnv doch~dok
s odovodnením že žalobník nedoswhol' am so zapocltamm doby pOlstenej pod!'a záko'na čís. 221/1924 Sb. z. a n. čakacej doby 60. p:ílsp~vko
vých mesiacov. K preskúmanill správnosti tohoto výme;lI~le. Je nadny
súd pod!'a §§ 133 a 134 zák. čis. 26/1929 Sb. z. a n"pns}Uisny. Je preto
bezpodstatná námietka žalovanej, že je žaloba predca'Sna,
čis.

14925.

Trpěl-li hospodář, aby lOletý hoch jel s koňským potahem, zavinil
tim úraz, jejž utrpěl hoch při jízdě.

(Rozh. ze dne 5. února 1936, Rv I 96/34.)
žalobce přednesl, že žalovaný dovom, aby 10lett s)On ž~lobců" vylezl si na jeho vůz w jel s ním. Na P?U pwk ,~ech~ll ~~ovan! !eho ~J"ila
popoljížděti, ba vúlal, i za ním »,p0po;Jed'«. Pn zpateon} ce,~te, ndll', zal~
vaný prvni povoz, kdežto chlapec Jel s povoze':1 dmhym nde konec ~e~
hem ;cesty posltavHi ,se žalovwný il ohlapec na oJ ve predu vozu. a oprel!
se zády O' přednice vo,zU. Před U'sedlo'sti žalovaifiého~p~dl c!,J,"Ipec pO,d
vůz a byli koly přejet a smrtelně zraněn. žwlobou do:naha se z~lobce nahrady nákladll lékařského ašetřeníl a pohřbu. P r V y s o' II d zalobu zamlll. O d v 'a I a c í iS o "d "znal podle ža1loby.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

ža],ovaný, jako pořáidku dba'lý a opatrný bospodář -:- t~:k jest :n~
při správě jeho statku uloženo § 1297 obč. zák., - nem:el vu?'ec h,peŤl:
wby 100etý Josef Š. ke koňům přichá2el a zej,ména s mml Jezdl.l.a ,to aUl

pří:ležitostně. Tnpěl-J,j, t,Q žalo,vaný :.loglCky d~ se z ,toho, lIS0Udl~1, ze o~
vaha a samosta,tno'st Josefa s-a pn zaohazem s ko!,m, ~alovaneho vzru~
stala _ dle zjištění od"ážil se jeti s povo,Z(::n .s:toJe,~p~edu vozu ;~a ojl
_ a že nebyl by si ani dovolil samo'statne ndlÍ! ko~sky ~otah, pn kt;rém k smrtelnému úrazu při<šel, kdyby byl ža],ovany zrukazal mu J~ke
koliv obsluho'vání jeho koní. Toto opomenutí' žalovaného jest tedy Jed-·

nou z pří6n, které zavi~ily ~n:rtelný úraz Josefa ,Š-': a jest. tedy dán~
"činná souvislost mezI Jednamm, resp. opomenullm zalovaneho a smrh
pn
. k'h
' 'J ose f a S-a
k"
chlapce
Josefa Š-a. NěJa
e o ob ecne''h o 2)mocnem
JIZ d'am
žalovaným není třeba, aby bylo lze u žalovaného spatřovati zavinění.
čis.

14926.

I třeti může žalovati o určellÍ práva nebo právniho poměru, má-li na
'eho bezodkladném zjištěllÍ právnf zájem.
J Právni zájem musi vyžacklvati určeni práva nebo právního poměru
právě proti žalovan~mu.,
."."
žaloba na určem prava nebo pravmho pomeru Jest pnpustna pouze,
může.li toto určeni nabýti materieln! právllÍ moci mezi stranami sporu.
(Rczh. ze dne 5. února 1936, Rv I 468/34.)
žalobci přednesli, že jsou členy představenstva, anebO' členy do;;orčí
rady dm~stva »S.«, zapsaného 'Společenstva s r. O. a že byH řádně zvoleni na řádných valný,ch hmmadách dne 3. února 1931 a 13. února 1932.
,
žalovaní byll,J dl'e jejichl tvrzeni zvol'eni 8. ledna 1933 na valné hromadě zmatečným způsobem svolané a konané do dozorčf rady a do
-představenstva uvedenéhO' dmžstva. žalobou dom"hají' se zjištění, že
žalovani nejsou oprávněnil konati fUllIkce ze zv6lení jim v)'lplývajíd a za
dlru'ž'stvo jednati. Niž š í s o u d y zamrtly žalobu, o dl vol a c í s O' u d
z těchto d ů vod ů: žaloba, O' niž jde, jest zápomolt žalobou určovací
podlle § 228 C. ř. S. a má za předmět určeni, že .žalovaným nepřislulší
práva spojená se členstvím v představenstvlI a v dozorčí, radě družstva
»S.«. Nelze oVŠem upřÍiU, že předmětem žaloby určovací nemusí býti
určení práva nebo práV'ního poměru právě mezi spornými' stranami a že
předmět žaJ)oby té mMe tV,Qřiti i určeni prálva nebo právníhO' poměru
mezi O'sobami, třetími, než anI v tom případě nelize upustiti, od požadavku nutkavého právního újmlt žalobců na brzkém určení, který zákon
pro žaloby určo'vaci na prvém místě stanoví. Tento právní, zájem však
ža,lobc6m 'Schází, neboť, i kdyby bylo žalobě jeji<ch vyhověno, nemělo
by rozhodnutf to pm ně žádné ceny. Rozhodnutí to by mohlo nabýtí pm
žalobce význam jen tehdy, kdyby mohlo dopadnouti nepřilzniv'ě i pr,Qti
. družstvu »S.«, proti němu'ž by se jedině mohU žalobci domáhati, nápravy.
To všwk není možno, !poněvadž uvedené dru~stvo žalováno není. Nelze
. proto mluviti o tom, že maF žalobci právní zájem na určení právního
poměru, o který v tomto spam jde, a jmenovHě ne o tom, ž·e by zájem
ten byl tak naléhavý, aby odůvodňo,val ro~hodnuti, jehož se v tomto
~poru domáhají a soud procesní proto nepochybi,l, paJkHže zcela bezúčelnou a zbytečnou žalobu zamítl. POUlkazují-li žalobci k tamu, že podali žalobu proti žalovaným nilwli snad jako prostí' čle'llO'vé družstva
»S.«, nýbrž jako dosud oprávnění činovníd, nemůže to na věd nilč-eho
vměniti, poněvadž žalují za své o'soby a nikoli za jmenované družstvo.
. N e i v y š š í s o u d nevyhověl dovolání.
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Důvody:
Předmětem žalohy určovací nemll!sí býti určení práva nebo právního
poměru jsoucího mezi ",tranami, nýbrž i třetí osoba může žalovati
o určení práva, jež jí nepřísluší, nebo právního poměru, v němž není,
má-li na jeho bezodkladném zjištění právní zájem (rozh. čís. 10573 Sb.
n. s.). Prá"ní zájem mu'sí býti lakového rázu, že vyžaduje určení práva
nebo právního poměru právě proti tomu, kdo jest v určovaCÍm ~poru
žalovám. Z toho vychází" že žaloba na určení, práva nebo právního pO'měru jest přípusma pouze tehdy, kclyž toto určení může nabýti materielní právní moci me'ZÍ stranami spom. Tohoto předpokladu zde není,
ježto o otázce, byli-J,i, žalovaní platně zvoleni za členy přeclstavenstva
a dozorčí rady družstva »S.«, spol. s r. o. a jsou-U proto oprávněn.i vykonávati práva s touto fUlnkd spjatá, může býti definiti'vně a s účinností
pravomoci rozhodnuto pouze ve sporu proti družstvu, k jehož orgánům
žalovaní přináležejí'. Rozsudkem, vydaným v tomto sporu nebylo by
však pravoplatně s účinkem i pro družstvo určeno, že dotyon,ý právní

Ipoměr

žalovaných Ike :cmíněnému družstvu tu není a žádaný výrok by
byl proto bezúčelným, kdyby v ,případném sporu proti družstvu bylo
uznácno, že předmětný právní poměr tu je. Neprokázali tudiž žalobci,
že mají prácvě vů,či žalovaným právní- zájem na bezodkladném zji,štění,
že :předmětný právní poměr mezi žalovan~mi a zmíněným družstvem tu
není. Jest sice' pravda, že žalobci by neměli zpravidla prácvního zájmu
na bezodkladném zjištění proH tomu, kdo, nepopírá žalobci tvrzené
právo nebo právní poměr. Uvádějí-li žalobci, že neměli dúvodu žalovati
družstvo, ježto toto žalobcům tvrzené právo nikdy neupíralo, přehlíží.
že žalO'vaní neupírali žalobcům právo vlastním jménem, nýbrž vykonávajíce funkce orgánů dmžstva, takže jejich jedn:ímí a úkony jdoU' na
vwb družstva.
čís.
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přípustná přes u'stanovení § 85 (3) c. ř. s. (srov. rozh. čís. 9936 Sb.
n. s.). Stížnost jest také důvodná. Jako žalobkyně (odpůrkyně) odvolatelčina udána jest v o~volání po'zůstal-ost po Josefu S-ovL Tato jest
tedy odpůrkyní odv,olatelcmou ve smyslu §§ 80 a 468 c. ř. s. Stačil tedy
pro ni jeden stejnopis odvolání. Jako zá'konní zástupci její jsou sice
v odvoláni označeni tři příhlášení dědicové, ale tito se podle § 550 obč.
zák. považují, za jednu osobu. Když tedy jeden z nich má jiného práV'níhO' zástupce a ostatní, dva také jiného, platí totéž, co ustanovuje § 90
c. ř. s. v druhé větě svého, 1. odsl.
N e j v y Š š í, s O' u cl odmítl dovolací rekurs.
Důvody:

Jde o nařízení, vydalné k odstranění formální vady podle § 84 druhý
odstavec c. ř. s., jež podle § 84 prvnÍ' odstavec druhá věta c. ř. S. ne?"ůže~ý'ti v~a!o ':! o~or sa:',10sta.t,~ý"." opravný?" prostředkem. Jen výjimečne jest jel vsak prece pnpuslttr, jak se podavá z ustanovení §§ 514
515 c. ř. s., není-li dalšíh'o odporovatelného rozhodllUtí, z kteréhožt~
hlediska správné vycházel rekursn! soud odkazuje Ve svém odůvodnění
na rozhodnu'tinejvyššího soudu' u~eřejněné pod čís. 9936 Sb. n. s.
Byly-li- však pro to. podmínky při rozhodování o rekursu, kde usneseni
prvního soudu" vydané ,po rozsudku, nemohlo již býti napadeno odvo-Iánim, scházi' zmíněný předpoklad u dovol.acího- rekursu, nebof žalující
strana bulde mí.ti mO'žnost v dovolacím řízení přivésti k platnosti 'SVOji
sHžnost .pToti usnesení, jež teď napadá samostalnýmdovolacím rekursem. Není. tedy důvodll, aby hyl připUlštěn jako samostatný dovolací
rekurs, který bylo proto odmí,tnou,ti, neučinily-H twk již nižš(s'oudy.
čís.
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P~áv,? zástav~! ~.dle čl. 382 obch. zák. Destinatář může si své pří
padné naroky za]lstttt prozatímním opatřením nebo pořadem práva.

(Rozh. 'ze dlle 6. února 1936, R I 64/36.)
Třebas

byl pro nedostatek předpokladů § 515 c. ř. s. přípustný s am o s t a t n Ý rekurs do rozhodnuti prvého soudu, jímž nařízena byla
opra"a lormální vady podle §§ 84, 85 c. ř. s., jest do rozhodnutí rekursního soudu o tom dovolací rekurs nepřípustný, má-li postižený možnost
svoji stižnost uplatniti v dovolacim řízeni.
(Rozh. ze dne 6. února 1936, R I 1462/35.)
P r v Ý s o II d uloži'l žalované podle § 84, 85 c. ř. s., by připojila
jedno vyhotovení' od"oladho spislli. Rekursní soud zrušil
toto usnesení. D li vod y: Napadené usnesení bylo vydáno prvým soudem až po rowsdku, nemohlo tedy býtí na;pwdeno v odvol,.ní (§ 515
c. ř. ,s.). Protože nebylo vydáno odvolacím 'sou:dem, ní,brž prvým soudem, nemohlo hy býti napadáno ani v dovolání, ev. stížnosti proti rozhodnu.tí odvolacího soudu. Jest tudíž samostatná sUžnost proti němu'
ještě

. Nižší :soudy povolily fí,rmě P., dopravní ~po,lečnosti proti jejímu komItentu ltrmě .R. a destinatáři, dopravovaného zboŽÍ! Hrmě Josef J. podle
čl. 310,. 409 .a~ ,411 ohch. zák. prodej tohoto zboží.
N e J v y s s 11 s O' ll' d odmí,tl dovolací rekurs Jo!se!a J-a.
D ůvo d y:
Pod;kladem zástavního práva speditérova dle čl. 382 ohch. zák. a
P?Voznl~ova dle čl,..409 o;bch. zák. jest smlou'va spediční, pokud se týče
n:,kladnl a strana,?!l v mlmospombm ří,zení zahájeném o návrhu spedi~
te:a, pokud se .týce . povozníka na ,p-ovolení prodeje zboží, jež je před
met:m.smluv tech, JSou osoby, jež mezi sebou uzavřely tyto smlouvy.
Osv'edcll-hspedlter předpoklady zástavního· ,práva dle čl. 382 ob-ch. ák
pok~dse týče osvědčil-li povozník pi\edpokl"Óiyčl. 409' a 407 obch. ~á'k:'
mUSI soud vyhověti jeho návrhu na realisaci práva zá,stavního prodejen:
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d'le čl. 310, 374, 382 a 407 obch. z<Í'k., ovšem na jeho nebezpečí a to
popř'padě i hez výslechu odpůrce (čl. 407 posl. odst. obch. zák.) , nebydIí-H týž v místě, v němž se nalézá zboží zástavním právem stížené.
Navrhující firma tvrdí ve svém návrhu na prodej, že provedh v březnu
19'33 k příkazu firmy R. spedici cisterny a že jí oznámila firma R., že
se 14 sudy autooleje bude disponovati firma josef J. a tvrdí, že 'jí pro
spediční výlohypHsluší právo zástavní ke zboží dle čl. 382 obch. zák.
Právo zástavní dl'e čl. 382 obch. zák. jest namífeno proti pHkazci (StaubPisko §§ 8 a 9 a čl. 382), t. j. proti komiitentu, který jest speditéru
práv z provise a nákladů se spedlcí spojených (§ 1 ke čl. 381 StaubPi!skostr. 489). Zd'w jest speditér v právním poměru též k destinatáři,
jest pro realisaci práva ústavního lhostejno (Sta"b-Pisko § 9 k čl. 382).
K návrhům destinatáře, jwkým jest v tamtu případě firma Josef j., nelze
jako k návrhům třetí osoby přihlížeti a lze jí pouze zajistiti své nároky
prozatimními opatřeními neho pořadem práva (rozh. 2183 Sb. n. s.).
jedinou odpůrkyní navrhovatelky firmy P. a spol. je firma R. Firma Jo-sef
j. mohla se toUko relkursem hrániti proti tomu, že návrh na prodej byl
povolen též proti ní, ač nebyla pasivně k němu legitimována. Rekursu
toho však nepodala. Ve věci samé však práva k rekursu nemá.
čis.
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Předpisy § 83 b) j. n. jsou rázu zvláštnlho a výjimečného a nelze je
extensivnim výkladem rozšiřovati na jiné spory.

a nelze pod pojem >>nároků« zahrnovati také právo vymáhané touto
žalobou a tím sméšovati případné hmotné nároky se zvláštními· právy
žalobců na uznání neplatnosti usneseni představenstva. Poněvadž pak
žalobcové neodporuF v tomto p'ří'Padě usne·sení valné hromady dmžstva,
nýbrž jen usnesení představenstva, aJ poněvadž předpisy § 83 b) j. n.
·sou rázu; zvláštního a výjimečného a neJze je extensivním výkladem
~ozšiřovati na jiné příp"dy, než které v nioh jsou přesně zahrnuty, nebyl
k projednání této pře věcně .výlučně příslušný s:b~rový soud, a výtka
zmatečnosti dle § 477 č. 3 c. r. s. nell! opodstatnena.
čls.
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Jde o jednotný nárok, domáhá-Ii se pozůstalá vdo.va na zaměstna
vateli manželově odbytného II ušlého důchodu wlovského proto, že manžel .nebyl přihlášen k pensijnímu pojištěni.
Hudebnik, Jenž hrál v kavárenském orkestru nikO'liv jako samostatný
podnikatel, nýbrž jako zaměstnanec, podléhal i za účinnosti zák. čls.
89/20 Sb. z. a n. pojistné povinnosti pensijní.
Nároku vdovy po. zaměstnanci na náhradu ,škody pro nepřihlášeni
zaměstnance zaměstnavatelem k pensijnímu pojišténl nevadl, že zaměst
. nanec sám spoluzavini1, že k Po.jištěni nebyl přihlášen.
Nezískal-li zaměstnanec zaviněnlm několika zaměstnavatelů čekací
doby podle § 16 zák. čls. 26/29 Sb. z. a n., ručl zaměstnavatelé za škodu
rukou společnou a nerozdlhtou.

(Ro·zh. ze dne 6. února 1936, Rv I 697/34.)
(Rozh. ze dne 6. února 1936, Rv I 2221/3·5.)
Žalobci domáhají !se výrokul O' neplatnosti usnesení představenstva
družstva, jímž byli vyloU!čeni z dru"stva, tvrdke, že k takovému usnesení nebylo představenstvo oprávněno.Žalobu podali ll' okresnílho soud\.!
v č. P r v Ý S·O u rl uznal! podle ža110hy. O d v O" I a c í s O· u d nevyhověl námÍ1tce žalovaného d~užstva, že k rozhodnu'U rozepře hyl výlučné lPřÍ;slušný podle § 83 b) j. n. sborový soud.
N oe j v y Š š í s o u d nevyhověl dovo·lání a v otázce, o nIž tu jde,
uvedl v
důvodech:

ZáJkon v § 83 b) j. n. při sporech z právního poměru meZÍ! podměty
tarm uvedenými rozliŠuje 'spory o nároky, které jsou všem účastníkům
nebo mči.té skupině jejich společn.é, a spory, v nichž se odporuje usnesení valných hromad těchto sdružení. V souzeném případě dle obsahu
žaloby směrodatného pro soud domáhají se žalobcové výroku o neplatnosti usnesení představenstva, jimiž byli vyloučeni z drwžstva, tvrdí'ce,
že k takovému usnesení nebylo představenstvo dle stanov C1právněno.
Pokud př~ tom žalobcové k doUčeni svého oprávnění se odvolávají na
svou vlastnost 'Jako zakladatelů družstva (§ 5 č. 1 stanov), nelze z toho
ještě vyvozovati, že hy Umto sporem se domáhali nějakých nároků společných skupině zakladatelské, jalkna mysli má prvá část § 83 b) j. n.

Manžel žalobkyn.ě hrá-l v kvartetu! v podnikli' žalovaného od 1. s~pna
1925 až do října 19:29. Podle ,sďělení, úřadovny A VŠleobecného pensi·jnfho
ústavU' v Praze a ·okresnr nemocenské pojišťovnY' v P. byl přihlášen
v tomto zamě.slnání k nemocenskému pojištění1od 1. července 1926 do
5. října 1929 a k :pensÍ'jnímu poji,štění od I. ledna 1929 do .30. září, 1929.
Žalobkyně tvrdíc, že její m<rnžel podléhal, pensi1jnímU' pojištěni také
v době od 1. snpna 1925 dO' 31. pr-osinoe 1928 celkem 41 měsíců, že
však nebyl žalovaným 'k poji,ště1fii přihlášen, domáhá se na žalovaném
o-dbytného ve výši 5.400 Kč a náhrady za ušlý důchod. N i, ž š ís o ll; d· Y
vyhověly ža].obě, :pokud! se jl žalobkyně domáha,la zaplacení ušlého dů
chodu, jinak žalobu zamítly, o d v -o I a c í sn u di z těchto d ů v o di ů':
. JGse! H. (manžel, ža,IO'bkyně) provozoval hU!dbu v pod-nilkU! žalovaného
jako své hlavhí zaměstnání,. Výdě10k jeho z to-hoto zdroje příjmového byl
jeho jediným výdělkem. jOlsef H. nehyl také žáJdným podrtikatelem, nýbrž
~e služebním porném. Eús·tenci služeb. poměm nemůže býti na závadu<,
ze Jose! H. měl, eám ka'Pelnicko'U licenci' nebo živnostenský list, neboť
to bylo jen proto, aby hudebnki mohli býti zaměstnáni a lhostejno
bylo, který z .nkh bude míti taJkového oprávnění. Ndze proto schváliti
názor, že se tu, jednalo o smlouvu< o· dMo ve s.mJ"slu § lISl obč. zák.,
nehoť tu nešlo o výsledek činnosti, nýbrž ·0 činnost samu, o případ, kdy
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hudebníci jsou povinni vY'plňovati každý den svojí produkcí večery. Jsou
tu podstatné znaky služební smlouvy, na straně z«měslnancově závazek
konati služby a z toho vyplýva~ící poměr podřízenosti a vázanosti na
rozkazy zaměstnavatelovy. Pojištěním povinným byl Josef H. jak dle zák.
čís. 89/20, tak dle zák. čís. 26/29 Sb. z. a n. Zaměstnání takové, v jakém byl Josef H., nelze subsumovati pod pojem kočovného hudebníka
ve smyslu § 2 odst. 1 čís. 5 zák. Ns. 89/20, neboť za kočovný podnik
jest považo,vati tako'vý Ipodnik, který putuje z mí,st<l! na mí,sto « jest provozovfrn bez pevného 'Stanovi'ště, a o takový podnik v daném případě
jicstě nešlo. Že u Jo'sefa H-a šlo o zaměstnání hlavní, p<l!trno také z toho,
že byl od 1. ledna 1929 u Všeobecného pensijniho ústavu pojištěn a jest
n«prosto irrelevantní, že Jo,sef H. se vzpir<l!l tomu, aby byl přihlášen
k pensijnímu pojiš(,i§nL Zaměstnavatel má povinnost u!Či;niti přihlášku
k pojištění a veškeré úmluvy, které by učinil zaměstnavatel ,se zaměst
nacem o změně zákonných předipi!s,ů ke škodě zaměstnaného, jsou bezúčinné (§§ 70 <l! 73 pens. zák.). žalovaný tuto' zákonnou povinnost vča,s
nesplnB a proto jest práv žalobkyni za škodu, kterou jí' tím l1pů'sobil.
Škodu jest žalovaný povinen nahraditi rukou-společnou a nerozdHnou
s Janem M-ým, u něhož byl Josef R. před tím zaměstnán a nebyl jím
rovněž k pojištění přihlášen, neboť p.odíly obou na škodě nedaji se spolehlivě určiti (§ 1302 obč. zák.).
Ne j v y Š š í s ou d uložil' prvému SO'udu nové jednání a rozhodnutí.
D ůvo dy:
Dovohinío odbytném 5.400 Kč jest přípUlstné podle § 5020clst. 3
c. ř. s. v doslovu zákona č. 251/34 Sb. z. <l! n., ježto žalobkyně uplatňuje
nárok na náhradu ušléhO' důchodu vdovského od I. listopadu 1929 do
30. záři 1932 i nárok na odbytné z téhož skutkového il právního základu',
totiž z důvodu náhrady škody pro opožděné přihláiiení svého manžela
Jo,sefa H. k pensijnímu poFšlční; jest proto při posuzování přípuslno,sti
dovolání hleděti k sOUlhrnu nitr,okú z tohoto společného základu odvozených. Žalobkyně tvrdila, že nositel pensijního pojištění Všeobecný
pensijní ústav v Praze rozhodl, že jeji manžel v době od I. srpna 19,25
do 31. prosince 1928 podléhal pensijní pojistné povinnosti, <l! přeďloúla
výměr Úřadovny A Všeobecného pensijního ústavu v Praze ze dne 23.
listapadu 1931 č. poj. 438112. Žalovaný tvrdil, že výměr ten není pravoplatný, naopak, že byl zmšen zemským . úřadem v P. Otázka však, zda
šlo. o pravoplatný výměr nositele pensijního p'Oji,štěJní, měla pm rozhodnutí věci podstil!tný výz'll<l!m, neboť pravoplan:ným rozhodnutím nositele
pojištění byl by soud vázán a nebyl by oprávněn přezkoum<ivati a samo'statně řešiti otázku pojistné povinnosti Josefa H. v zamestnání II Alfreda
S. Byla proto povinností nižší,chs.oudú, by pŮlsobily na vyjasnění této
okŮ'lnosti. Nenabyl-Ii dotčený výměr pravoplatnosti, musí soud sám ře
šiti předmčujíd' otázkw pensijní povinnosti Josefa H. v zaměstnání
Ul Alf,reda S. Otázku tu bude posouditi podle zákona č. 1/1907 v doslo,vu
navely čils. 138/19.)4 ř. z. a zákona čís. 89/1920 Sb. z. a n. Podle § 1

odst. 2 aj zákŮ'na ČÍos. 89/20 Sb. z. a n. byli poji'štěním povinnlzaměstnanci ve služebním poměru, kteří vykonávali práce převážně du,..
ševní a kteři nevykonávali je jako zaměstnání vedlejší. Jde především
to, zda Josef H. byl k žalovanému ve s,lužebním poměru, ČÍ' zda byl
jako kapelník samostatným podnik<l!telem mimo služební poměr. Nejvyšší 'soud vyslovil a odůNodnU v rozhodnu'Íf,ch čís. 14049, 13557 Sb.

°

n. s., k nimž ,se odka'zuj,e, že samostatným kapelníkem jest hudebník
tehdy, když majitel podniku, v němž hraje, nev}"konává vlivu, na soubO'r
kapely, na opatření nástrojů a hudebnin, na pořad hudebních čísel, ný:brž
kclyž mu jde toliko o výsledek, t. j. přednes hUldby v určitých hodinách
a mí,stnostech ao okolnostech zmíněných rozhoduje kapelník samostatně. S toh'Oto hledi!ska nebyla však souzená věc pmbrána nižšími
soudy a nebyla' učiněna potřebná skutková zjištění. Bude nutno zjistiti,
zda sám manže! ža~obkyně přijímal a propouštěj. členy 'kvarteta, zda
zcela samostatne urcoval hudební pořad, .opatřo'val hudebniny, nástroje
a l"o,nal zkoušky, či zda jen podl'e přání, volby nebo příkazu žalovaného,
jemu'ž byl smluvně zaváz1ÍJn vyhověti., dále, jakoU! odměnu dostávali j ednoWví členové kvarteta; při ·čemž ovšem bude přihlížeti t~ké k okolnosti,
že H. měl živnostenský list jako kapelník a k tomu, z j<l!kého důvodu
byIa mu oclepsán2. daň výdělková v roce 1927 a pozděJi již n'epředepsána.
Nebyl-li JOSef H. samostatným podnikatelem a hrál-li jen jako zamě,st
.nanec v kvartetu, provozoval tím umění, byl tedy duševně převfržně čin
ným a podléhal i v době před 1. lednem 1929 - tedy za úónnosti zák.
čís. 89/20 Sb. z. a n. pensijní pojistné povinnosti. Žalovaný ručj,) by
za škodu, která vznikla pozůstalým po Josefu H. z důvodu nesplněni
ohlašovací povim;.osti, ovšem Z<l! podmínek, jež ještě dále budou probrány. Soud odvol<l!cí správoné posoudH okolnost, že Josef H. nepodal
přihlášku k pensijnímu pojištěni sám, připadně, že se zdráhal tak učiniti.
Nároky rodinných pří1slušníků poji.štěnce proti pensijnímu ústavu, mají
povahu náraků veřejnoprávních a nemohou býU zkráceny dohodoui zaměstn«vatele a zaměstnance (srov. rozh. čís. 5804, 6711 Sb. n. s.). ŽaIcJbkyně měla by však proti zaměstnavateli m<l!nžela nárok jen potud
pokud jí ušel opožděnou přihIáškou k pensijnímu pojištění nfrrok na dŮ~
chod proti Všeobecnému pensijnímu ústavu,. Žalobkyně uplatňuje náhradu za ušlý důchod vdovský. Vznik nároku na rento důchod, jest však
podmíněn konáním čekací doby 60ti příspěvoloových měsíců (§§ 16 odst. I
.. a; 25 ~ák. čís. 26/29 Sb. z. a n.). Podile zprávy Všeobeoného pensijmho ustavu hyl Josef H. k pensijnímu pojištění přihlášen od. 1. ledna
1922 d'O 7. července 1922 a od 1. ledna 1929 do 30. září 1929 zí,skal
. tedy v pojištění' 15 měsí,ců a 7 dnů. Zaměstnáni u ža,lovaného tr~alo jen
41 měsíců a s dotčenými 15 měsici byli by dosáhl Josef H. cdloem jen
56 měsíců. Žalobkyně' tvrdila však, že její manžel, byl činným ve slejném
~~mě'Stnání II Jana M.od 1. srpna 1932 do 31. července 1935, tedy dal~~ch 36 měsiců. Nezískal-li zaměstnanec čekací doby p'Odle § 16 zák.
Cll~ .• 26129 Sb. z. a n. zaviněním několika zamě'stnavatelů ať již HE1při
hlasem.m k pOIjj.štěni, nebo opožděným přihlášením, mčí zamě,stnavatelé
za vzmklou škodu rukou společnou a nerozdí'lnou (srov. ro'Zh. čís. 8266
Sb. n. s. v dŮJVociech str. 1142). Škoda záleží ve ztrátě důchodu vd.ov-
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vůhec a každý ze zaměstnavatelů svým opomenutím způsobíl zaměstnanci celou škodu. Z dotčeného již výpočtu příspěvkových měsíců
jest patrno, že Josef H. dosáhl by 60 přfspěvkových měsíců, jen kdyby
také u Josefa M. byl v zwměstnáni, podléhajícím pensijní pojistné po-

ského

t"

latí i v příčině důkazu výslechem stran. Tento důkaz sice opa-

~o e\ ~dvolací soud sám, ale provedení jeho se stalo za přítomnosti ji?~a s udce laika než který byl přítomen při vydáJní odvolacího rozne d~ °takže ani ~ tomto směru hodnocení tohoto důkazu se nestalo
~~ud~~ na podkladě bezprostředního dojmu, získaného u všech členů

vi,nnosti, o kteréžto otázce bude rozhodnuto v jiném sporu již zahájeném. Spor tento není, dosud zralý k rozhodnuti.

senátu výslechem stran.
čís.

čís.

Změna

v

.osobě

K § 34 (1) zák. čís. ~54/34 Sb. z. a ,,~.
.
. . "
.".
DůvQdem propouštěc~m "podl~ § 3~ C1S. 1 JSou )en".J~dn~ul1 zavm;;na
a vyžaduje se subjektivm vedomt zamestnancovo, ze Clm neco nespravného. Jest dále třeba jednání, které objektivně jest způsobilé zbaviti za-

soudce laika za odv.olacíh.o řízení nezakládá 2Oma-

tečnQst.

Jde .o vadu řízení, spokojil-li se .odvolací SQud přečtením VÝPQvědí
svědků slyšených přím.o prQcesním sQudem a Qpak.oval-li dilkaz, prQvedený rQvněž přímQ prQcesním sQudem, ale za přítQmnQsti jinéhQ sQudce
laika, než který byl přítomen při vydání rozsudku, v němž se .odvQlací
soud odchýlil .od skukových zjištění prvého soudu.
(Rozh. ze dne 6.

14932.

14931.

ún'Ůra

městnance důvěry zaměstnavatelovy.

(Rozh. ze dne 6. února 1936, Rv I 2/36.)
Srovn. Sb. n. s.

1936, Rv I 2629/35.)

P r v Ý s o 'll ,d ponechal, ·směne·čný pia tehni přílkaz v ú6nnosti, o d v O' I a c í s o u c1 jej zmši!. Učinil tak odchýHv seodskutkovýeh zji,štění
prvního soudu na zá,klad.ě ,přečtení výpovědi svědků přímo procesním
soudem vyslechnutých a odchylného h'ŮdnDcení důkazu slyšením stran,
fež slyšel stej.ně jako soud! prvý ,přímo, tu však za spoluúčasti jiného
'Soudce laika, než klerý se zúča·stni.l posleďního líčení., po' jehož skončení byl vynesen rozsudek.
Ne j v y Š š í· s .o u d uložil odvDIadmu soudu nové jednání a roz-

15075.

šlého žalo'vané, a o němž K. prohlásÍ'!, že mu jej opatřila žalohkyně.
Podle přednesU' žalované byl došlý dopis žalobkyní, na její příkaz opsán
dvakráte, jednou pro-archiv firmy a jednou pro ur.čitého úředníka firmy.
P r v Ý s o u d shledav v jednání žalobkyně propol.l'štěd důvod § 34 (1)
zák. 6s. 154/34 Sb. z. a n., při-znal jí nedoplatek l1a sLužném do dne
jejího pwpuštění. O cl vol 3!.c í' s o u d, uznal podle žaloby, vzav za
prokázáno, že ohsah dopisu je nesro'zumÍ'telný a ž,e jediné zavinění žalobkyninO' spočívá: v tom, že dovolila, by jeden ze zaměstnanců firmy
si VúllopÍ's; tohoto dopisu. V tomto jednání, l'eshleda,1 odvolací soud
du,vod, který by zbavoval žalobkyni důvěry žalované.
N e j v y Š š i sou d nevyhověl dovolání.

hodnUlti.

D ů va dy:

Tem, že p-ři konečném odvolacím líčení spolupůsobil jiný soudce laik,
než který byl při předchozích odvolacích líčeních, nebyl založ'en zmatek
uvedený pod ČílS. 1,2,3 § 477c. ř. s. Jest však opodstatněna výtka vadnosti odvolacího řízení (ČÍos. 2 § 503 c. ř. s.). Zji'štění odvolacího soudu,
jež jsou odchylná od zjištění soudu prvé stol·ice, nestalo se po formální
stránce ~púsobem bezvaďným. Pokud jde o hodnocení důka~ů svědec
kých, kteréžto' důkazy byly v prvé stoliici, provedeny vesměs soudem procesním, nebyly tyto důkazy opakovány před odvolacím soudem vůbec,
wni průvodní usnesení 'o jejich připuštění nebylo vydáno. Pouhé pře
čtení svědecký·ch vÝPDvědí, v tomto případě nemohlo postačiti vzhledem
k tŮ'mu, že šlo o .ocenění hodnověrnosti svědků v souvislosti s v~po
věďmi stran rozepře a vzhledem k zji'štěním, jež se odchylují od z'jÍ'štění
prvého soudu, který sv·ěclky sám slyšel a mohl proto na základě bezprostředního dojmu usu,zo.vati na jejich hodnověnnost. Odvolací soud
neměl proto rovnocenný podklad při hodnocení těchto důkazů, jaký měl
prvý soud (rozhodnu,tí Čí,s. 4679, 7337,11357,12176 Sb. n. s.). Obdobně

Čí,s.

žalobkyně domáhá se na ž,alova'~é ~á,hra~y sl:užnéh? za .dobu výpovědní a poměrný dll do,::?lene, tvrdl.c" ze sluz~bTIl eomer.s nI"byl be~
důvodně rozvázán s .akamzltou .platnostI. ProtI zalobe namltla zal ovana,
Ú žalobkyni propustila proto, že pozbyla 'k nj; důvěry, je.žto u bývalého
'úředníka žalované firmy K-e byl nalezen OpIS anDnymmho- dopiSU d,o-

D ů vo dy:
Důvodem proipouštědm podle § 34 Č. 1 zák. č. 154/34 Sb. " a n.
zavin.ěná (arg. »dopustili SN) a' vyžaduje se subjektivní
vědomízaměslnancovo, že činí něco nesprá-vného. Jest dále třeba jednální, které objekHvně je.st způ'sabHé zbaviti mměstnance clůvěry zaměstnavatelovy. Bylo zjištěno, že žalobkyně 'Obdržela příkaz, aby dopis

jsou jen jednán.í

.

dvakráte opsal·a na stroji, aby jeden opi,s založila do spisu a druhý zaslala jistému členu dru~slva, že však žalobkyně zholovHa tři průklepy
a tomu nebránila, by knihvedoucí K. - tehdy ješté v pDdniku dmžslva
",městnaný třetí průlklep vzal k sobě a jej nevráti1. Dovolací sDud
schvaluje závěr od\Oolacího soudu, že do:pils, o ně'jž jde, je podle ohsahu
a stylisace bezvýznamný a sotva srozumitelný, že jej nelze pokládati za
část obchodní korespond:encenebo Z<li doklad, o němž mělo v zájmu pod-
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niku býti zachováno obchodní tajemství, a že prozrazení nemohlo býti
na újmu zdaru a prospěšnosti podniku' žalovaného družstva. Správně
zdůrazňuje též odvolací soud, že žalobkyni nebylo naHzeno zhotoviti
o tomto dopisu jen dva průklepy. Knihvedoud K. byl tehdy ještě ve službách družstva a nebylo proká'Záno, že by žalobkyně tím, .že nezabránila,
by K. se zmoonil jednoho průklepu, chtěla mu býti nápomo.cnou v jeho
zamýšl,eném n~přátelském vystupováni proti družstvu. HledHi se ku
všem těmto okolnostem, jest opodstatněn závěr, že žalobkyně při zjiště
ném postupu nebyla si vědoma, že 6ní něco nesprávnoého a nedopustila
se činu, jímž by se byla prohř,ešila proti mravní povinnosti, <rby dbala
oprávněných zájmů zaměstnavatelových, pokud byla povinna podle služební smlouvy dbáti těchto zájmů (Sb. n. s. 11092). Nedůvěra musl
býti vzbu'zena určitým ~ednáním nebo opomenutím. Nestačí jen pouhá
obava před nějakým jednáním v budoucnosti a proto tu ani nestačila
obava, že by žalobkyně mohla případně prozradit bwdoucně v jiném
případě obohodní tajemství.
čís.

14933.

K § 3 lit. a) zák. čís. 93/31 Sb. z. a n.
Vymáhající věřitel, který vede exekuci na pozemek přidělený a zatlžený zákazem zcizení a zavazení, musí tvrditi a prokázati v exekučním
návrhu, že jde o půdu nabytou ke stavbě vlastních rodinných obydlí.
(Rozh. ze dne 6. února 1936, R II 347/35.)
Obvodová ústředna S. P. Ú. navrhla zrušení exekuce nuceným zříze
ním práva zástavního, ježto na nemovitosti vázne zákaz zcizení, zavazení a propachtov<Í!ní bez souhlasu Státního .pozemkov"ho úřadu. Souhlas ke vkladu, tohoto zástavního práva Státnim pozemkovým úřadem,
resp. jeho přísl. obvodovou úřadovnou, dOJIl nebyl. P r v Ý ,s o' u d návrhu nev)"hověl;, rek tl r sn í, s.o u d uznal pod,le návrhu. D ů vod y'
Vymáhající strana se vyslovila proti zmšeni exekuce jen ppoto, že svo~
l,ení SPú. neni ,třeba dle § 3 lit. a) zálkona ze dne 27. květnw 1931 čís. 93
Sb. z. a .ll., i'ežto výměra nemovitostí nepřesahouje 20 a. I prvni soud
v napadeném usnesení projevil n"zor, že není, souhlasu SPO. třeba, poněvaclž skutečná výměra· nemovito·stí nedosahuj-e 20 w. Než sUžnost jest
oprávněna proto, že § 3 Hol. a) cit. zák se vztahuje .jen na půdu nabytou
'ke starvhě vlastních rodinných obydlí a maloživnostenských pr.ovozoven.
T.o by musela strana vymáhajlcí tvrditi již v exekuční žádosti. Ježto se
tak nestalo, mu'selo hýtío stí,žnosti vyhověno a el<ekuce zmšena.
N e j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Pokud jde o vložku, na niž vázne zákaz zcizení a zavazení bez souhlasu Státního ,pozemko'vého úřadu, jest dovolacímu rekursu ,přisvědčíti,
že prohlášením obecního úřadu v H. ze dne 30. října 1933, připojeným

již k exekuční
výměry 20 arů

žádosti, bylo prokázáno, že nem.ovHost ta nepřesahuje
a že na ní stojí dům, a z pozemkové knihy vychází, že
pozemek ten není součástí< rolnického nedílu. To všeoko všwk ještě nestačí k tomu, aby podle § 3 lit. a) malého zákona přídělového č. 93/31
Sb. z. a n. nebylo třeba k zatížení oné nemovi,josU svolení Státního pozemko.vého úřwdu, nebo.f základní podmínkou takového osV'obození jest,
aby šlo o půdu nabytou, ke stavbě vlastních rodinných obydlí, tedy
o půdu která byla přídělena' za tím účelem, aby na ní přídělce vystavěl
vlastní' rodihné obydlí. Tuto· okolnost byl by musel vymáhajíd věři,tel
nejen tvrditi, nýbrž i prokázatil, což se však nestalo, a ohvodová úřa
dovna ve svém rekursu uvedla, že jde o pozemek zwměd'ělský (role) n
že ,přídělce nevyžádal si, k přeměně pozemku toho na pozemek stavební
svolení StMního pozemkového úřadu nebo jeho obvodové úřadovny.
Právem proto rekursnísoud zmšil exekuci nuceným vkIadem práva zá>stavního.
čís.

14934.

K § 345 zákona č. 76/27 Sb. z. a n.
Bemi úřad jako zástupce státn při vymáhání dani
!!Oudním.

vexelručním ř/zelÚ

(Rozh. ze dne 6. února 1935, R II 622/35.)
Rek u r sní s o u ,d oďmítl rekms fina,naní pJOlkuratury do· usnesení
o rozvrhu pro opožděnost.
Ne j v y Š š í s o Ui d uložil rekursnímu sOlldu, hy vyřídil rekms
věcně jako včas podwný.
D

ů,"o

d y:

Podl'e služební inst'rukceč. 41/98 ř. z. byla jen finan·čnil prokuratura
oprávněna za'8tupovatil stat před soudem a to I, v řízení exekučním.
Berní. ú.řrudy - m:imo sfdlo, finanční pwkuratuory - byly podle nař.
Č. 28/98 ř. z. zmocněny jednati 'při' vymáhání daní, v exeku,čním řízení
soudním jako zástupci státu jmbnem lDnanční pf.O'kuratury a v jejím zastoupení. V tom nastala však změna záJlmnem č. 76/27. Po.dle § 345 toholo. zákona pří'Sluší nyní úřadu, který daň vyměřil, v oboru vlastní pů
sobnosti právo daně vymáhati, tedy i' žádati za povo],ení w výkon exekucesCludní a zastu1povatil daňové pohledávky v soudním ří~ení exelmč
ním (prov. nař. k § 345). BernÍ< úřady jsou pověřeny's vymáháním daní
. v zastoupení vymáhajícího úřadu pod jeho dozorem. Tato ustanovení
nebyla dotčena zák. čís. 97/33, o' finančních pwkuraturách (§ 2 odst. 1).
Berní úřady nejednají tedy nyní. při vymáhání daní' exekučním řízeni
soudním jako orgánové finanční 'Iprokwrwtury, nýbrž jwko orgánové vyn;ěřovacího úřadu a finanoní prokuratu<a přestala v tomto ří,zení býtí
z~stupcem státu ze z"kona, leč že byla podle 4. odst. pmv. nař. k § 345
z"kona o přímých daní.ch vymiÍ!hajícím úřadem o zastoupení požád"'na.
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To platí ovšem jen o úkonech, kde není předepsáno zastupování advokátem, neboť v případech, v kterých je předepsáno zastupování advokátem, ,zůstalo právo finanční prokuratury, stát zastupova ti (§ 27 odst. 3
c. ř. s.) nezměněno. Z toho vyplývá, že bernímu úřadu jest doručíti vyhotovení dražební vyhlášky podle § 172 Č. 1 ex. f., že tento úřad musí
býtí předvolán' k rozvrhovému roku (§ 209 ex. ř.) a že jemu, ni,koliv
finanční prokuratuře, jestdoručití rozvrhové usnesení (§ 229 ex. ř.), nevystupovala-li v řízení fin"nčnÍ prokuratura podle odst. 4 pro-v. nař.
k § 345 zruk. o přím. daních jako zástupce vymáhajícího úřadu.. V souzeném případě zastupov"j stát do doručení rOolvrho,vého usnesenÍ' jen
berní úřad, takže jemu a n-ikoHv finanční pwkuraluře mělo rozvrhové
usnesení býti d'oručeno. Lh,ůta k podá:ní rekursu proti rozvrhovému usnesenÍ' běží tedy pro československý stát od toho dne, kdy bylo rozvrho,vé
usnesení doručeno příslušnému bernímu úřadu" a niko,1iv ode dne jeho
dorUlčenÍ' finanční prokuratufe. Doručení rozvrhového usnesení bernímu
úřadu ve F. se st210 dne 18. Hstopadu' 19-35, takže rekursní lhůta se končila dnem 26. li,stopadu 1935. Finwnční prokuralura podal'a rekurs v této
lhůtě. Zaslala ske rekurs nep,říslušnému okresnímu soudu ve F., tento
soud však dne 26. listopadu 19350desl,,1 jej poštou. lla příslušný okresní
soud ve Frýdk,-,. Pon,ěvadž podle § 89 org. z.se doba poštovn, dopravy
nevčítá do zálmnné lhůty, je rekms podán včas (srov. rozh. n. s. Sb.
č. 5352).
čís.

14935.

Odpiirči žalobu je zamítnouti, vrátil-Ii žalovaný ještě před podáním
žaloby dlužníku, co z jeho jmění ušlo odporovatelným jednáním.

(Rozh. ze dne 6. února 1936, Rv II 311/34.)
Niž š í s o u d y nevyhověly žalobě znějí'CÍ na prohMš'ení bezúčin
nosti placení urNtého obnosu Stanislavem S. Ferdinwndu S. v poměru
k žalobkyni, od vo 1a c í s o,ud 'P"oto, že zjistil, že žalovaný Ferdinand S., byv npo,wměn na možnost odipůrčí žaloby, vyplacenou částku
ještě před podáním ialoby vrátiil StanÍ'slavu S.
N e j vy Š š i s o u d nevyhověl dovolání.
D

ů'v

od y:

Podle § 8 odpůrč. řádu z r. 1914 přísluší' ske odpůrčí nárok věřiteli,
jehož pohledávka je 'vykonatelná, jest-li exekuce, vedená na jmění' dlužníko,vo, neV1edla k uspoko~ení, věřitelovu, nebo je jisto, že by k uspokojení byla nevedla. Vzniká tedy odpůrčí ná"ok, i"kmile pokUls exekuce
s'elhal, nebo je pravděpodobno, ž,e by selhal. Oclpůró nárok lze uplatniti
jakža,ldbou tak i námÍltkou,. Žalohní prosboUl lze 'P"k věřiteli dle § 13
odp. ř. po'žadovatí vše, co. mu odporovatelným jednáním ze jmění dlužnílkoova ušlo, nebo bylo zcizeno, nebo čehož s'e vzdal, potud., pokud toho
potřebuje k uspokojení své pohledáV1ky; není-li to možno, musí odpúrce

žalobcův dMi náhradu škody. Nedomáhá se tedy odporovatel neplatnosti
odpomvatelného jednání, nýbrž jest předpokl'adem odpůrčího nároku
bez~čí~nost ?dporovatelného je,dnání. Z. toho .se podává, že podmínky
odpur'člho naroku': vykonatelna pohledwvka zalobcova, bezvýslednost
exekuce ,ve .imě~i dlluiník?vo a, ~ozmnoženi m.ajetku žalovaného odporovatelnym Jed'nanlm mu-sI tu, byh nejen v dobe bezvýislednosU exekuce
nýbrž i v den~odáni odpůrčí žaloby (§§ 12 a 13 odp. ř.). Na tom ne~
může nic změmtI lhůta k odporu, neboť, byla-li- žaloba podána ke konci
lhůty, nutno i potom zkoumati, zda v době jejího podání jsou dány její
př~P?k!ady .• :odmínk?u žalo?y, test, aby věří-telnva pohledávka byla
ze !?,OOI,.d1u'zmko'v~ v ca~ poda,ll!. :a~o~y. ned?'~ylnou. Žalova.nému pří
sluB> tudlz obrana, z,: dl'~'zll!~.ma !:~te JIIl':.l.menl, nežli ono, na něž byla
exekuce vedena, z nehoz muze vente! dOJitI uspokojení. Je-li tedy nižšími soudy v souzen,ém případě z'jÍ'štěno, že žalovaný ohnos 70.000 Kč
jenž od dlužníka obdržel, tomuto vrátil ještě přeď pod<\ním od-pi/rčí ža~
loby, že tedy odporovatellné jednácní odčinil před žalobou, pak n,eměl
ž~lovaný v den podání žoa.l?hy majetku, jenž naň přešel ze jmění dluž?lko~a" byl tu v ~~n odpu!.~1 za.\o;by sta~'.l"ký byl před odporovatelným
J~d~a.nl1n a ne~'u~e se ~entel vice hOJIl! -li' žalovaného z maj-etku naň
pľe~l~h'O od dl~zl1lka. Mimo to není 09P~rčí' žaloba ,přípustno'-' proto, že
dlu.zmk vrácemm 70.000 Kč nabyl opetne majetku, z něhož věřitel musí
-;,a prvním místě hl,eda~i uspokojení s;"é vykonatelné pobledávky; zda
~alobce ? :om.t? ,,:m~em odporovMelneho plnění v Čas podání odpůrčí
zalo~y vedel člh, 'DlC, Je nerozhodné. V den podácní odpůrčí žaloby nebylo
tu Jelch předpokladů a proto právem ni'žší soudy žalobu zamítly.

čís.
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K § 880 a) obě. zák.
J~ j~ vyl.~žiti P~Ohláš~í manželky Objednatelovy k prodateli, že za
to rucl, ze JeJl manzel zbozí zaplatí, po stránce převzetí záruky za výsledek podle § 880 a) ohč. zák.

(Rozh. ze dne 6. února 1936, Rv II 346/34.)
žalobce domáhá se ža,lobou na man'želce svého d'lužnika soHdárníh'

zwpl~cení zažalované částky s dlužníkem též proto že se za dluh svéh~
ma~zela .z",r~čila. ~ i ž š í s o ll' d Y žalobu zamHly,' o cl vol a c í s o u' d
. z tecMo. d u vod u: Žalovaná zaručila se prohlášením, ulčiněným ža-

J.ob~,I: »a:b~ se nebál, že za to ručí, že až se manžel vrátí z léčení, že za
obč.
~ak. S!lb ~alovan; ,n" z~pl,a~ení neměl, nýbrž zaručila se jen, že její muž
.,aplat,I,. az .s:, vra!! ':,leče;l1. Ter:to . závazek žaloval1é za výsledek, totiž

,,?h za'pl~lI«. P,f~hlášení to jest považovati' za slib podle § 880 ~)

~e manze,l jeJI, po pnpade podmk Jeho, uhlí zaplatí nelze však pokláa alI za z~vazek plati~i s?lidárně s dluž~íkem. To, ne~~plývác ani z § 880
) obč: z~k:, podle n,:ho:, ~do se :aručI za výsledek, je povinen úplným
zadoshučlnemm, kdyz trelI neplatI. Žalobce proto neprávem žaluje žaClVllni rozhodnutí XVIII.
10
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lovanou, aby zaplatila solidárně se svým mužem uhlí pro mužův podnik
koupené. Zácvazek žalované je úvazkem k náhraclě veškeré škody, neclosá:hne~li kontrahent výsledku spolukontrahentem zamčeného. Není
~poru o tom, že manžel žalované jako majitel obchodu s uhlím přejal
závazek z trhové smlouvy o uhlí a n'ebránil se také proti své povinnosti
za uhli zaplatiti. V tomto směru žalovaná zaručeného výsledku dosáhla,
nedosá!hla však toho, aby její manžel uhlí zaplatil, jakmile se vrátil z léčení, a není dosud uhlí zwpl&ceno. Žalobce ani netvrdil, že pOhlc?á\Oka
jeho proti manželu žalované byla na něm marně vymáhána, že Je nedobytnou a že tedy nastává závazek žalované poskytnouti zadostiu.či··
něni-. Proto je žaloba předčasnou.
Nejvy

Š

š í s o u cl

nevyhověl

dovolání.
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K § 33 zák. a prac. soudech.
Navrhla-Ii strana v odvolacím řízeni v pracovní věci, by ~yl opakován důkaz listinami, jimiž byl důkaz již prvým soudem proveden, nebylo
třeba, by soud vydal nové průvodní usneseni.
československý právni řád nezná všeobecné valorisace. Zaměstna
nec ('Obecnl) nemůže se domáhati ronli!u mezi platem, jaký d'Ostává, a
platem jaký by d'Ostával, kdyby byl zvalorisován podle relace k'Oruny
českosÍovenské k zlaté koruně rakol1sko"uherské jeho plat upravený
služební pragmatikou z r'Oku 1912.
(Razh. ze dne 6. února 1936, Rv II 11/36.)

Důvody:

Žalobce ve svém odvolání prohlásil, že z důvodů, o které žaloba byla
opřena, nechává padnouti závazek žalované z důvodu kupní smlouvy.
z převzetí dlU1hu i z důvO'du rukojemství podle § 1346dbč. zák. a že
upla·tňuje ji,ž jen závaz·ek z dúvodu záruky za výsledek :podle § 880 a)
dmhé věty obč. zák., a na tom trvá i v do,volá,ní,. Odvolací soud zjisti!,
že žalovaná k zástu.pci žalobcoN'u Matějí S., který po .splatnosti účtu,
znějícího nw firmu Jejího manžela Aloise S., byl poslán pro peníze, pro-hlásila, aby s·e nebál, že za to ručí, že až se její manžel vrátil z léčení,
za uhli zaplatí. Odvolad soud z těchto slov žalované moudU na její záruku za výsledek podle § 880 a) obč. zák. TO' však z těchto slov v souzeném p.řípadě bezpečně usuzovat] nelze. Slovo ručiti' má v lidové řeči
význam mnohoznačný, může znamenati zejména též pouhé ujištění a
nikoli převzetí nějakého právního závazku. Žalovaná slyšená j3!ko strana
udala, že. tím chtěla jen říci, že její m:i1ž uMí zapl'aU, jwkmi;le se vrátí.
V souzeném případě jest míti na zřeteli, že uhlí bylo dodácno firmě jejího
manžela a že Matěj S. byl žalobcem poslán pro penfze k této firmě.
Žalu1íd stmna netvrdila v první stolici, že žalovaná chtěla na žalující
straně dosíd poshovění a že za tím účelem onen výrok učinHa. Poshověn·í nebylo také žalobcem ani poskytnuta a dluh podle faktury splatný
dne 8. dubna 1933 byl žalabcem již dne 15. května 1933 zažalován. Ani
majitel žalující firmy Jas.ef J-a nepovaža,val slova žalavané jaka převzetí
zámky za výsledek ve smyslu § 880 a) druhé véty abč. zálk., nebať při
svém výslechu jako stran·a udal, že jejímu telefonickému rozhovom, při
němž nabízel firmě S. onen vagon uhlí, rozuměl bk, že pení,ze dostane
od žalavané, jakmile se její manžel vrátí, to by však bylo. bUlďta převzetí
dluhu žalovano,u nebo mkojemstvi padle § 1346 obč. z<ik., tedy závazky,
jež výslovně nechal padnouti. Nelze ;prato v onom výroku spatřovati
převzetí záruky za výsledek ve smyslu § 880 a) druhé věty obČ. úk. a
netřeba se tudíž zo.bývati otázkou, kdy by nastal, závazek žalo,vané, poskytnouti žalují'Ci straně zadastiučin,ění a v čem škoda žalující strany
záleží.

Žalobce se dam<ihá na žalované obci plnění s],užebnkh požitků pnslušejídch mu za dobu od 1. července 19.31 do 31. prosince 1932, a to
jednak na penězích v částce 3.635 Kč 92 h, jednak dodání 45 q uhlí, jež
v žalabě 'Ocenil na 2.000 Kč. Tyto nároky vyvozuje jen ze služ.ební pragmatiky pro úředni,ky a zřízence města P. ze dne 1. května 1912, a které
tvrdí, že ta byla paslední souhlasná úprava jeho služebníha poměru a
'že nemahla býti pozd'ěji změněna jednostrannými ",kty žalované obce.
žalobce tvrdil, že mu v době od 1. července 1931 do 31. prosince 1932
příslušel podle této služební pragmati'ky z roku 1912 nárok na ročni' pbt
3.300 Kč, ale zároveň Mji,1 stanovÍsko, že z téta předvMečné úpravy
vyplývá jeho nárak n'a pfed'vál6čný plat, a proto pažaduje, aby tento
jeho. předválečný p!2.t byl vallOúsaván podle měnavého indel<u, t. j. podIe
relace 'Obsahu kamny československé ke zlaté koruně rakouska-uherské,
a to načás~ku 21.472 Kč ročně. NÍž Š í, s o u d y žalobu zamítJiy.
N'e j vy

Š

ší soud

nevyhověl

clovolání.

D ů vod y:
Neníapadstatněna dovalatelova výtka, že advolad soud neprojednal
věc znavu ve smyslu § 33 zák. č. 131/31 Sb. z. a ll., nýbrž že se spokojH s po'stupem podle § 486 c. ř. s. K sepsání protokolu o ústním od~
voJ.acímjednání byla sice nesprávně paužito farmuláře mčen~ho' pra
. ústní ·odvalací jednání podle § 493 c. ř. s., aJ.e z 'Obsahu tohato proto-

kolu lze seznati, že se 'Odvolací soud řídil v podstatě předpisy civHniho
řádu soudního o řízení před sbaravými soudy první stoEce jwko soudy
procesními, nebať padle zápÍ'su učinily stmny své ipřednesy a přednesly
ve věci při ústním jednání odvolacím tatéž, jak v řízení v první stolici.
V o,dvaláillí žalobce navrhl, aby odvolací soud opětně provedl veškeré
listinné dukazy v první staHci navržené, zejména by opakaval důkaz
protokolní knihou
schůzích městskéha zastupitelstva z roku 1921.
Avšak žalabcem navržené listinné důkazy byly připuštěny a pravedeny

°
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již soudem první stolice, předložené listiny byly připojeny ke splsum
a staly se součásti procesní ]'ávky, odvolacisoud je měl po mce a mohl
je tedy přezkoumati, k čemuž nebylo třeba, by vydával za Hm účelem
ještě zvláštní průvodní usnesení. Odvolací řízení není tedy vadné. V době od 1. července 1931 do 31. prosince 1932, o kterou jediné ve
~pon, jde, vyplácela žalovaná obec žalobci 1.415 Kč 80 h měsíčně, I. j.
17.001 Kč 50 h ročně. Žalobní nárok, pokud jde o rmdH v peně'žitém
platu, spočívá tedy vlastně v rozdí,lu mezi< hodnotou koruny raJkO'U!skouherské měny a komny čes,kosl,ovenské. Podle toho tkví jádro sporu
v otázce, zda takto up1<atňovaný žalobcův nárok na valori<sovaný plat
jest opodstatněn. V souzené věci jest s,e omeziti na řešení této otázky,
prolože žalobní nárok na výplatu zadržených peněžitých požitků není
o nk ji,ného opřen. Avšak žalobní žádosti o zaplaceni částky 3.535 Kč
92 Ih na zadrženém peněžitém platu by nebylo lze vyhověti ani tehdy,
kdyby bylo přistoupeno na žalobcovo stanovisko, že mu za dobu od
1. ,července 1931 do 31. prosince 1932 pHsluší, nárok na takový plat,
jaký měl míti podlesl,užební pragmatiky ze dne 1. října 1912, jak vyplyne z těchto úvah: Náš právn,í řM nezná všeobeané valorisace. Česko
slovenský stát uma], potřebu valoúsace jen pro určité právní poměry
a lIčinil tak zvláštními právními předpisy, které však se nevztahUljí na
souzenou věc (viz mzh.čís. 9,519 Sb. n. s.). Jinak byla předpisem § 6
zák ze dne 10. dubna 1919 čís. 187 Sb. z. a n. vyloučena valoris,ace
dbecně a výslovně pro všecky závazky znějíd na koruny r,akouskouherské měny splatné v obla.sti zdejšího státu, při nichž na místo staré
rakousko-Ulherské koruny nastoupUa Kč v poměru 1 :1, nehleUic k rozdílu
ve vnitřní hodnotě bývalé komny rakousko-uherské a 'nynější koruny
československé. Ani' pozdější, úpravy platů zaměstnanců ve službách
státních a sam'Osprá,vných, k nimž došlo vyd"ním zvláštních závazných
norem, nebyly prováděny ve lo,rmě v.alorlsace předválečných plat~ na
základě měnového indexU!, nýhrž samosta<lně. Žalobce se ostatně vubec
pro sebe nedovolává pozdějších úprav pIavů samosprávných zaměst
nanců, naopak se hrání pwti tomu, 'hy pozdější předpisy o úpravě platů
samosprávných zaměstnanců hy],y naň vztahovány. K oáůvodnění svého
nároku na valofÍ,SQ1vaný pfedválečný plat odkazuje dovolatel matně na
lIstamovení· občanského zákoníka o přiměřené mzdě (§ 1152 obč. zák.)
a o dc!brý,ch mra\'cch (§ 879 oclsl. 1 obč. zák.). Ustanovení § 1152 obč.
zák. o přiměřeném ,platu nelze poui,'íti tehcly, byl-li plat stanovensmlouvou, a ani o rozporu výše služebního planu s dobrými mravy nelze mluviti v případech, kde plat 'hyl u~,eclnán sml,uvně, protože zákon připouští
v § 1152 ·obč. zi>k. ďokonce i úmluvu o bezplatnosti služeb.. Z toho
plyne, že žalohcův nárok, opřený o valO'ri,saci jeho přeclválečného služebního platu podle měnového indexu, není opodstatněn. Pro rozhodnutí
o něm nebylo proto ani třeba uvažovati o O'tázce, zda žalovaná obec
byla či nebyla oprávněna měniti jednostrwnně žalohcův služební poměr,
ulPra.vený v roce 1912, na základě pozdějších předpisů zákonů čís. 495/
1921, 394/1922 a 103/1926 S'h. z. a n., jež žalobce označuje jako »zákony redukční«.
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Je-li podnájemce podle exekučního titulu povinen odevzdati podnájemní předmět svému podpronajúnateli, ale O'devzdal-li jej hlavnímu pronajúnateli nezanikl tím vymáhaný exekuční nárok, třebaže dřívější podnájemník ~e stal nájemníkem téhož předmětu.
(Rozh. ze dne 7. února 1936, R I 1404/35.)
Žalovaní daM svůj byt do podná~mu žalobcltm. Na základě pravoplatného přfkazu o vyklilzeni vedJii žalovaní proti žalobcům exekuci na
vyklizení podnajatých mÍ'stnosU (k 9. lednu 1935). Žalobci již dnuhý den
po pravopIatnosti exekučního titlllu, t. j. 26. ří'jna 1934 uzavřeli s majÍ'Íelem domu nájemní smlouvu, jíž podnajaté místnosii od něho najal'í
01C! dolby, kdy podpronajímatelé byli sa.mi povinni majiteli domu odevzdatí najatý předmět, I. j. dne 28. listopadu 1934. Tvrdíce, že touto
smlouvou zaniklllárok žalovaných, z exekučního titulu, domáhají, se prohlášení exekuce za n'epřípustnoll podle § 35 ex. ř. P r v Ý s o u d žalobll zamm, o d vol a c í s o II d uložil mu nové jednání a rozhodnutí.
Ne j v y Š Š í! S o II d ul061 'Odvolacímu soudu nové rozhodnutí o, odvolání.
Dltvocly:
Jdle o to, zda zanikl nárok žalovaných, který je exekučně vymáhán,
totiž a.by žalohci jako podnájemcil odevzdati místnosti žalovaným. Odvolací soud považuje pro rozřešení této, otázky za nlltné, aby bylo zjištěn'o, zda žalobci dne 26. Hstopadu 1934, I. j. před Ulplynutím v § 575
odsl. 3 c. ř. s. u~edené lhůty, s hlavní pronajímatelkou ujednali, že budOll nadále samI ná;jemci> mí'stností, ji,chž před tím u,ž,vali jako pod. nájemci žalovaných a jež měli žalova.n'ým odevzdati, a zda pak skJU1ečně
mfstno,sti odevzdali pronajímatelce a od ní je zase převzaJii. K rozhodnutí tohoto sporu není třeba, aby byly uvedené skutečnosti zjišťovány,
což vyplyne z rozboru právnfch otázek, o něž tu jde. Jde tu toUž O' žalobu oposiční podle § 35 ex. ř. (námitky proti nároku) a bylo na ža"
lobcích (pŮ'vinných), aby dokázali skutečnosti, které nastaly po vzniku
exekUlčního titulu a jimiž byl vymáhaný nárok žalovaný'ch podle hmotně
právních předpi'Slt, tedy některým ze způsobů uvedených v §§ 1411 a
dalšíoh obč. z{Uk., zl1wšen. Vymáhaný nárok záleží v tom, že žaloihci jsou
podle pravoplatného vyk1i>zovacíhO' příkazu (§ 567 c. ř. s.) ze dne ll.
červ,ence 1934 povini odevzdati podlnájemní předmět podpronajímatelům
do 9. Iedm 1935 pod exekucí. Měli tudí,ž žalŮ'bci dokázati že tento nárok
žalovaných byl zmšen. Podle obsahu žaloby, jež jesť tu' podle § 35
od~1. 3 ex. f. v důsledku zásady soustřeďovací jediné rozhodující, byi
pry vymáhaný nárok zrušen tím, že první vymáhající věřitel (první žaI?'váný) hyl pocu'e pravopla.tného rozsudku povinen odevzdati dne 28.
h~!opaďu 1934 nájemní předmět (který byl' celý dán žalobcilm do podnaJmu) svému pronajímateli (dmžstvu jako vlastníku domll), že ža],obci
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clřívější podnájemc,i uza~řeli clne,26.Iíjna,!93,4 s v:astn~ke'.':,~omou
(družstvem) smlJL\vu· naJ emm, kterou z najalI tez nWJemm a dnvejsl s~uJ
podm'jemní předmět, s účim~osU ode dne, }"dy bu~e, tento dosavad~lm
nájemcem (prvním zalovanym) vyklIzen, ze prvm zalo?ce za prvmh?
žalovaného nájenNií předmět dne 26. li,stopadu 193~ v)'k~ldl'l ~,v~k:l'ze,ny
druž'stvu odevzdal a že jej p",k s manzel.kouclo naJemmho UZlvam prevzal. Již z tohoto žalobního přednesu je zjevno, ž~ vrmá~a~ý ~áro~. uve~
denÝ'mi skutečnostmi zrušen by ti nemoh]" žalobcI prehltzeJI, ze naJemm
(podnájemní) poměr je poměrem obligačním, mocí které~o se .pr~va
a povinnosti zakládají jen mezi účastníky tohoto oblIga.čnlho pomeru,
že tecly pronajímatel má nárok jen proti s:,é,:,u nájem,:íku a,te,nto ,vzájemně jen proti onon;u, nikoli pr~ osobY,tretJ a proti te~, yrl cemz ne,třeba hl.eděti k předplsll § 568 c. r. s., Jenz se na someny pnpad nehod!.
Vymáhaný nárok podpronajímatelů, čelící proti podná!jemnikům na ode~
vzdáni podná.jemního předmětu, hyl by zanikl jen tehdy, kdyby bylI
podnájemníci podnájemní. předmět vrátili podle §§ 1109, a 1424 obč.
zák. svým podpr,onajímatelům. Dlužník musí plniti svému věřiteli. Nestačilo že byl pod.le tvrzení žalobců podnájemní předmět vrácen hlavnímu ,pronajímateli, který byl mimo obLigační poměr stran. To .by byl?
stačilo jen tehdy, kdyby tak byli učini.Ji z příkazu podpronaJímatelu
(§§ 1002 a 1017 obč. zák.); nějwký příhz však byl 'již prvním soudem

pKO

vyloučen.
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Odev2)dáva\O,1i ditě rodičům, s nimiž žilo ve společné dQmácnosti,
celou svoji mzdu, jsou částky, pokud by převyšovaly hoclno~lt toho, čeho
se ditěti dostalo na wýživě a zaopatření, darovánlm, nebylo-Ii nic jiného
ujednáno.
(Rozh. ze dne 7. ún'ora 1936, Rv I 439/34.)
žalobce přednesl, že žil .se svými rodiči, částečně í po své zleti,lnstí,
vespo,lečné .domácl1'osti a odevzdával jim celý svůj výdělek do· úsohovy
s tím, by si z jeho výše odpočítali náklady spojené s jeho zaopatřením,
bytem a stravou. Zbytek vymáhá nyní žalobou z titulu zá:půjčky, neboť
prý jej půjčil žalovaným na stavbu domk.u. Niž š í s o u d y zamítly
žwlobu, odvolací soud z těchto -cl ů v 'Q> d ů: Ne"'ze mlUivi~io smlouvě
uschovací dle § 957 .a následující občanského zákona, po případě o zápůjoce po rozumu § 983 a následuFd občansk~ho zákona, je1>ikož takového ltjedinání mezi stranmi nebylo; jele '0 pouhé příspěvky žalobcovy
na domáonost ,::I výži.vu celé rodiny, jak to bývá pravidlem zejména v děl
nických Ikruzích, kde děti>, které vyděl'ávaji, od'vádějí svou mzdu rodičům. pakutd tyto pří~pěvky převyšovaly potřeby žalobcovy, šlo o darováni dle § 93-8 a ná,sledující občanského zákona; úmysl darovati a při
jmouti danou mzdu jako clar podává se z toho, že žalobce při odevzdání
výdělku nic neříkal a rodi,če, kteří tuto mzdu přijímali, se nezmiňovali
nijak o tom, že by tyto pení,ze braM jen k uschování nebo jako zápůjóku ..

Tomu nevadí okolnost, že větší část svého výdělku dával rodičům íalobce v době své nezletilosti, kdyiž šlo o peníze, které si sám vydělal
a se kterými proto volně mohl di.sponovwti (§§ 149 a 151 obč. zák.).
Ostatně odváděl žalobce své výdělky žalovaným i v létech 1926--1931,
kdy byl již zletHý, čimž dodatečně mlčky schválil i dří.vějŠí poskytování
peněz (§ 863 obč. zák.). Nebylo dle toho zapotřebí ani schvál'eni opatrovniokého SQudu. Ne1edná se také u žalovaných o bezdůvodné obohacení, neboť nejsoll dány předpoklady § 1431 a násl. obč. zák., protože žalobce dával, reSip. daroval výdělek svůj rodičům pro vedení. domácnosti, k čemuž byl do jísté míry jako syn prV)ního žálovaného taJké
povinen, zvláště když pteel tím i druhá žalovaná ohodila do práce, c·ož
pozdějí' nebylo možné, bkže vlastně žalobce jako 'syn vypomáhal prvnímu žal'ovwnému ja'ko otci za druhou žalQvanolt jako manželku vydržovati
náklady společné domácnosti.
N 'e j VI Y š š í s o ud nevyhověl dovoláni.
Důvody:

Dovolací soud souhla,si s nálzorem SQwdu odvolacího, že jde '0 poskytnutí p~í-spělvkii ·žalobcem na domácnost a výživu celé r,odiny, s niž
společně hl, a kde se mUl do·stalo s·e strany žalovaných výžívy a celého
. zaopatření, a pokud by tyto přÍ'spěVlky ,potřeby žalobcovy převyšova.ly,
o d~rování. ve smysht § 938 obč. Z1ik., které se stalo mllčky (§ 863 Iprvý
odst. obč. zák.) a bylo u~ku1ečněno odváděním mzdy žalobcovy, tedy
skutečným oclevzdáním (§ 9430bč. zák.); ježto tu nešlo o. nějaké plnění
budoulCf neb o pOllhý da-rovacV slib, formy notářského spisu' třeba tu
nebylo. Mal1lě hledí clovolatel poukazem na § 150 obč. zák ctovoditi, že
přebyt~k z j~ho mzdy blovaJným ro·cličům po čas jeho nez1.etilo'sti odváctěné měl býti proň UlIO'žena ročně vyúčtován, a poukazem na § 244
obč. záJk., že n>esměl v době své nezletilosti' bez spolup-ů,sobení sowdu
a zvláštního opatrovníka(§ 271 abč. zák.) nk zciziti a tedy ani dar~
. vati, když zmíněné odváClění svých výdělků žalovaný po;zději, když byl
ji'ž zleti!ý, schválil mlčky tím, že i potom své výdělky žalovaným odváděl,
a -na meh až do podání přítomné žaloby za vrácení poskytnutýoh 1im
peněz vůbec nikdy nežáda,l (srov. pletl. rozh. Sb. n, s. čí-s. 3480). Oba
nižši soudy správně dovÚ'dj.j.y, že nejde tu o smlouvu seho,vad a,ni
o smlo.uv,lt o zápůjčku, když nebyly prokázány sku1ečnostizákl~d smlUN
těch ve smyslu §§ 957 a 983 obč. zák. tvořící, a že nebylo zejména
úmyslem stran, aby žalobcem žalovaným odevzdálvaná mzda byla. mu
s;r~ho ,času ~sipoň zčásti v ll'se,hovaných penězích nebo jinýoh peně.zíeh
teze. h~dno!y: vracena, Že by zalobee mzdiU svojí' po odečtení ná!kladů
spojenych s jeho výživou a stravováním dával' rodí>Čflmdo úschovy, pokud se týče pozdějícÚ' zápůjčku, že doži'votně smí v jejich domě bezplatně bydleti a že mu po smrti prvého žalovaného připadne polóvi!ha
tohoto domu, zjištěno nebylo.. Také nebylo zjištěn-o, že by žalovaní povi,~no~t v,ráti,!i žalovanoU/částku uznali. Ohledně výtky nes.právného
pravmho posoutlení ve směru helldůvoďného obohacení žalov<uných právem stačí poukázati na důvody odvolacího ,soudu.
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obč.

zák.
Vysvědčení slouží k tomu, by z něho bylo seznati, jakého druhu a
jaké povahy byla skutečná činnost zaměstnancova v zaměstnavatélově
podníku.
Požadavku tomu nevyhovuje výraz »hajný« u toho, kdo konal strážní
službu lesní.
(Rozh. ze dne 7. února 1936, Rv I 2405/35.)
žalobci, jenž byl u žalov<Lné zaměstn"n jako I e s n í~ a pO,lní hajný!
vydala žalova,ná po skončenÍ' slu'žebního poměru vysveďčem, v nemz
potvrzovala, že by,1 u ní žalobce zaměstnán jako hajný od 28. dlubna
1930 do 28. února 1933. N ;iž š í s o II d Y nevyhověly žalobě, jíž se
žalobce domáhal na ža,lované vydání vy,svědčení pot\'rZU!jíeílho, že konal
u ní službu jaJko lesní hajný.
N e j v y Š š i s O" d uznal podle žaloby.
Důvody:

Oba nižší soudy mají za to, že vysvědčení ze dne 11. ledna 1933,
kterým žalované potvndJila, že dovoiatel byl v době od 28 .duhna 1930
do 28.únom 1933 II nich zaměstn"n co hajný, odpovídá předpisům.§ 1163
obč. zák. Ža,lobce byl zaměstn"n II žalovaných jako hajný lesní a polní.
Podle § 1163 obč. zák. má z<Lměstnanec nárok na pí,semné vysvědčení
o clolbě a; .druhu služby. Nejvyšší soud vyslovil ji,ž v rozh. 6s. 11627
Sb. n. s., že účelem vysvědčení jest, aby z něho byIo lze seznati, j<Lkého
druhu ,a jaké povaJhy byla zaměstnancov<L činnost v zaměstnavatelově
podniku. Tato činnost mUže býU ve vysvědčení v}'!Značena bud' uvedením skuteoně Jk<lnaných prací nebo i takovými výrazy, jež vystihují její
dmh a pov<Lhu. RozhodlH-H se žalovaní činnost dovol"tele ,popsati,struč
nými ,slovy, museli uilíti výmzů vystíhujídch druh a povahu Jeho. sl;,žebních výko,nů. Uživše ve vysvědčení výraZU! »hajný«, nevyznačIIIII Jlln
zřetelně dmh ani povaJhu slll;žby, kterou II nich žalobce konal. Přede
vším neplyne povaha skutečně konané slUlžby žalobcovy z výrazu samého, neboť. jest všeobecný a nevystihuje j'eho činnost jako. hajné!:o
v lesním hospodářství, zvláště, když vysvědčení bylo vyd"no~osp'Odar
Sikou ~právolU dvora vino·řského. Ani z patentu ze dne 3. pmsmce 1852
Č. 250 ř. z. (zákon lesní) ani ze zákona .Čís. 84/72 ř. z. ze cine 16. června
1872 o úředním postavení zřízenců strážních pro ochranu nékterých odvětví v zeměděl'ství ustanovených neplyne, že žalov<l!ní výrazem »hajný«
vym<Lčili zřetelně i povahU' slUlžby žalobcem u nich skutečně konané.
Nařfzeni ze .rune I. července 1857 čís. 124 ř. z. o vzetí do přísahy strážních' zřizenců lesních svědlčí přímo pwti právnímu názoru žalovaných,
požacliUjk v § 2 tohoto na,řírzeni jako předpoklad vzeti do pi\ísahy sl.ož,ení
zvláštní 7JkoUlšku, čímž jest zřejmě vyj"diřeno, že služba lesního hal'l~ho
jest svou povahoH ro,zdílná od služeb strážních zřízenců ustanovenych

pro jiné obory zemědělství. Poněvadž jest nesporne, ze žalobce konal
u žalovaných strážní službu I'esní, právem domáhá se na obou žalovaný,ch jako v1astnídch velkostatku, v ji,chž slUlžbách! byl zaměstnán, vydání vysvědčení, ve kterém by byla vyznačena jeho skutečná činnost
jako strážní;ho zří.zence lesního (Iesniho hajného). Jeho žalobní prosbě
nevadí že konal u žalovaných také službu polního h<l!jného, ježto na
konáni' této služby v tomto sporu nesejde.
čís.
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Nárok zaměstnancův na náhradu šl<ody, ježto se zaměstnavatel nepostaralo řádné užíváni služebního bytu, náleží k příslušnosti pracovních soudů.
.
(~ozh. ze dne 7. února 1936, Rv IJ 326/34.)
žalobkyně dom"há se na žalovaném náhrady škody, ježto U!trpěla
úr1lz, stowpajíc po žebříku na půdu, aspatřU1je zavinění žalovanéh!o jakožto majitele domu v tom, že se 'fi'<lpostaral o schůdný pří,stup na půdu.
žalobkyně tvrdila, že Ulklízela u žalo,vaného kancelářské mí'stnosb a že
i jinak vypomáhala v domáJcnosti u žalovaného, začež dostávala volný
byt v jeho domě a kromě toho měsiční slllžné a to až do cloby 'svého
úrazu, kdy se služebnÍ' poměr žalobkyně u ža,lovaného ukončil a .od
'kdy plati,la žalobkyně žalovanému měsíční nájemné 75 Kč. P r v Ý s o u d
(krajský soucl) uznal žalobní nMok po právu', o d vol a c í 's o u cl
nikoUv.
N e j v y Š š í' s o II d zmšil oba rozsudky a žalobu odmítl.
Důvody:

Jde o ,to, jakou po'vahu měl právní poměr mezi str<Lnami, v době úrazu.
Podle tvrzení žalobkyně byl teh!dy mezi stranami poměr služební a byt
poskytovaný žaloNaným žal,obkyni byl bytem služebnílm, jehož pří sllušenstvím byla i půda. ŽalovanémU' bylo také ZJ!1ámo, že žalobkyně užívá
půdy; týž. ~í výslovně zakázal jen ukládání ho'řlavýoh látek na půdě.
Shára uvedené údaje žalobkyně jsou rozhodné pro posouzení, který
soud byl příslušný k uplatňování, žalc!bního nároku (§ 41 druhý odstavec
j. n.). žalobkyně opodstatňovala nárok na nlthradu škody tím, že se
žalovaný nepostaral o řádné uží:vání slUižebního bytu. Takový náhradni
nárok zaměstnancův proti zaměstnavateli však náleží k příslušnosti pracovniho soudu, pokud se týče oddělení. okr.esní:ho soudu pro :pracovní
. spory, a není-li pro soudní okres zříien pracovní soud ani. oddělení
'okresního soudu pro spory pracovní, náleží k věcné přísllUiinosti okresnkh soudů (§ 42 záJk. o prac. soudech). To plyne zejména z ustanovení
§ 2 c) zákona o prac. soudech, podle něhož 'Jsou pracovní, soudy pří
slušné rozhodovati o náhradních nárocích z poměm pracovního, služebního nebo učebního. Že sllužební byt jest součástí služebního poměm,
plyne z § 2 f) zák. o prac. souJdech, podle něhož rozhoduji pracovní
soudy o výpovědi, vyklizení nebo nájemném z bytů, jichž uží,vání zaměst-
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navalel zaměstnanci poskytl bezplatně anebo za plat. Lhost.ejno, že
v § 2 c) záJkona o prac. soudech nen·i uveden výslovně též nárok na
náhradu škody, vzniklé při uži"ání služebniho bytu, ježto v § 2 c) jsou
uvedeny jen přikladmo (»zejména«) některé případy tam spadající.
Bylo-li užívání slu·žebního bytu a jeho příslušenství součástí služebního
poměru a utrpěla-li ža.lobkyně při užívání služehního bytu úraz a vznáší-li proto 'náhradní nárok proti žalbvarri'ému, jde o spor naznačený
v přeclpisU' § 2 c) zák. o· prac. souJdech. V souzené věci byla podána
žaloba dne 28. čel vence 1932, tedy již po účínnosti zákona o pracovních
soudech ze dne 4. července 1931,Čí·s. 131 Sb. z. a n., u kmj'ského soudu
v M., ač měla býti podán·a -ll okresního soudll v lB. (srov. čís. 11733 Sb.
n. s.). Jednal tudíž '0 žalobě souď, jenž se nemohl státi- příslušným ani
dohodou stran (§ 104 j. n.) a jsou proto rozsudky nižší·ch soudů i s před
chozím ří'zením zmate·čné podle § 477 Čí,s. 3 c. ř. s. K této zmatečností
jest přihlédnou·li z úřadu (§§ 471 čis. 7, 513 c.ř. s.).
čis.
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Odstupné, ktoré si niekto vymieni! za to, že sa vzdal nárokov z kúpopredajnej, štáJ1tnyrn pozemkovým úradom už ischvá!enej smluv)' o zabranom maj,etku, Ilie je žalovate~né.
(Rozh. zo 7. lehruára 1936, Rv I1I 592/35.)
Cedent žalohkyne X. chcel si zado"ážiť skráleným prídelovým pokračo'vaním zo zabraného v,elikéhiO' maje,tkll pozemkového Y-a určitý
hospodársky objekt ako zbytkocvý stalolk ·s.o súhlasom štátneno pozemkového úradu. K reaHzovanÍ:lI tohO'to zamý.š!'aného úkonu nedošlo, hod
štátny pozemkový úrad k oclpredaj.ll' zbytkolvého statku rozhodnlUtím
Č. j. 23.228/3.0, !l/3 C uddil zásadný súhl:as a hod X. so 'súhl:a8om žalovaného Dra F. akoprávneho zástuipcUI odpredávate!'a už koncom hospodárskebo roku 19,28/1929 vstúpH do užitku zbytkového statku, l~bo
v roku 1933 oznámil štátnemu poz,emkověmu úmdill taJk X. ako aj menom
odpredávaJtel'a žalovaný Dr. F., že X. pre finančné ťa~kosU nie je v sta:ve
prevziať zbytkový statok, vyplaJtiť ,]oúpnucenlU a všetky poplatky a že
preto od kú,pyodsluipuje. Kúpa zbytkového statku bola potom ,so 'súhlasom štátneho pozemkového úradu realizovaná v prospech iných ku~
pite!'ov pri podmienkach stanovených štátnym pozemkovým úradom,
ktoré a1 00 do výšky kúpnej ceny boly v podstate rovnaké s podmi,enkami 'prv pre X-a stanovenými a tento' vdosledku toho odovzdal zbytkový statok do držby novým na:byvate!'om. Žalobkyňa ako cesionárka
X-a domáhala sa žalobou na žalova:nom zapl(l,lenla 150.000 Kč na tom
zwklad'e, že celá tranS<lkcia bola prevedená na padnet žalovaného Dra
F., ktorý prevzaJ. povere'ni'e od X-a, <lby našiel nového kupitel'a pod podmienkou, že X. za ,postúpenie svojhočakate!"ského, práva na zbyťkový
slatok dostane v ho,(ovosti vyplatené odstwPné v slUme 150.000 Kč.
Vše t k Y tr i s údy ž<rlobUl zamieUy. Na j v y Š š í s ú d z týchto
di.ov o dov:

Tak povodné scud.ze.rr~e ~a~ranej pady. v smy~le ~? zábor.ového zákona ako aj pnpadne jej d alsle soudzellla poiclhehaju predplsom, stanove~ým zákonnýmI normami o prevádzaní pozemko,vej reformy. Verejnoprávny účel prevádzania pozemkovej reformy pri každej d~spoúcii
zabranou pOdou bezvýhrane vy~~duje výsl?vnú ,spo!uúčasť S~átneho
pozemloového úr~du, a:k~ rozhodlu~u~ej .admllllslratIvnej vrchnostI a. dozorči"h.o orgán.u jej :prevadzallla. Ked vsak v pomere bezprostredne l'llteresovaných smlu'vných strán v s~llllv,e neobsi,~hnuté ~ štátnym pO,ze~~
kovým úradom výslovne nesoh>val'ene smluvne podmlemky neza:kladaju
právny závawk" nemožno sa .dov?láyať ani v .~omere k. ~retejoso:?'e takých> nárokov, zakladom ktorych je umluva stran smew]uca na obldellle
zákonných norem: Predlmetom '~m:luvy cedent~ žallwjúcej stra~y a ža·lo, vaného holo - aj pod!'a vlaJstnehio prednesu za,lolbkyne - me uspoko'jenie nárokU! oprávneného uchádZača prídel,om pody pri zachovaní' pred. prsov zákona, ale utvorenie stavu, ktorý v i eho celkU! už podl'a povahy
dohodnulía nemohol byť známy štátnemU! pozemkovému úradw a smeroval zrejme len k dosiahinu[Ďu neprípustného, zákonom 0' pozernkovej
reforme sa priečiaceho zi,sku.
So zretel'om na túto okolnosť žalolbe právom nebQollO vyhovené a
bola preto dQovolada žiadosť strany ža,l-uj'Úcej ako neopodlslatnená zami'etnutá.
čis. 14943.
Kto nadobudol podl'a § 3 zákona 'o zrušeni sverenstva č. 179/1924
Sb. jz. a n. majetok driev sverenský po iiduciárovi ako najbližši čakatef,
nie je povinný lrpef exekúciu, vedenú na tento majetok pre dlhy zomrelého iiduciára na daniach a sociálnych prispevkoch.
(Rozh. zo 7. lebmára 1936, Rv III 1059/35.)
Žalované strany: čs. erM a okresná nemo,censká poisťo'vň.a v B. zabavBy pre nedoplatky, ktmé mal zomr. Dr. Michal E. na clani,ach a poi,sťQovacích prí,spevkoch, r.o'Zne hnu:tel'no'sti. Žalobník nezl. Karol E. do·
máhal sa žalobou uvol'neni·a týchto hnute!'ností zo zabavenia na tom
záJklade, že hnut.el'no,sti patria k bývalémU! sverenskému majetku, ktorý
mal dwžník Dr. Michal E. len v držaní; ako liduciár s obmedzením fidu e
diárnou substitúciou v prospech najbližši'eho čackate!'a, ktorým bol žalobník,a nemažu byť preto pre dlhy Dra Mi:chala E. zabavené.
S ú d p rve j s t o I i, c e žal,olhe vyhovel, o d vol a c i s ú d ju
zamietol z týchto d o v o cl: o v: Žalobník tvrdí a ni,e je vyvrátené, resp.
je dokázané, že v dobe, keď nadlObudol ú6nno'sť zákon zo dňa 3. júla
.1924.Čís. 179 Sb. z. a n., t. j. 14. novembra l.924, bo·l držitel'om sverenského majetku Dr. Mi.cha,1 E. a prvým ča'katel'om bol otec terajšieho
žalobníka st. Karol E., ako aj to, že v lehote, stanoven"j v § 2 zák.
Čí's. 179/1924 Sb. z. "n., totiž do' 6 mesiacov ud účinnosti zákona, sa
nestala dohuďa medlzi držite!'om fldeikomisu a čakatel'mi, že k dohode
o nástupníctve došlo až v r. 1928, Iktorú dohodu, vzal na vedomiekraj·ský
súd v B. usnesenim z 9. febm,ára 1931, ďalej, že vJ.asnníkom bývalého
sverenského majetku sta>! sa terajší žalobník - na základe u:snesenia

-
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okreného súdu v B. ako súdu pozo.stalostného - po 2lOmr. Dr. Mi·chalovi E., 'ktorý zomrel 25. decembra 1923, a to ako nástupca v práve
svojho otca, ktorý zomrel dňa 6. júna 1931. Za tohoto stavu nebol žalobník v ča8e, .keď bo·la vykonaná vačšina zahavení, j eho ž~lobou napaooll'týoh, vábec čakatel'om fideikomi.su, ku klorému všetky zabavené
predmety podl'a žaloby patria, lebo nestala ·sa v lehole § 2 zá:l<ona
č. 179/19-24 Sb. z. a n. medzi vtedajším držitel'om a čakatel'mi dohoda
tam spomenutá a v dosleciku toho st~1 sa podl'a §3 cit. zák. vla'stníkom
majetkJU v postavení fidudára po.sledný vtedajší jeho drHtel' Dr. Mi-chal
E. a jediným čakatel'om s postav'ením fid!udámeho sutbsUtúta vtedy žijúci a podl'a povodinej zakl-aJdace~ listiny a'ko prvý čakatel' určený st.
Karol E., otec terajšieho žalobníka. Žalobník tým ~lirestaJ. byť vobec ča
katel'om pod!'a kogentného predpi,su § 5 dt. zák. Na ved nemohla nič
zmeniť doodatočná dohoda zr. 1928, lebo tá s ohl'adom na znenie §§ 2
a 3 zák Čí's. 179/19.24 Sb. z. a II. je bezúčinná a nemohl.a sa ani dodaločne stať účinnou tým, že jUl vzal súd na vedomi.e. Žalobník sbl sa síCe
vlastníkom bývalého sverenského majelku, ale až na zá:klade usne·senia
pozostalostného súdu za 7. júna 1934, keď mU' z pozostalo-sti po Mícha"
lovi E. bol tento majetok odovzdaný za súhlasu testamentámej dedičky.
Keďže v čase SImU Dra Micha:la E. nebol už prvý čakatel', ktorý sa
v smysle § 3 dt. zák stal. fideikomisámým substilútom, na žive, bol
bývalý sverenský majetok neobmedlzeným vlastnktvom zamrelého Dra
Michala E., lebo odpadnutím s·verenského substitúta stáva sa suhsti;túcia
bezúčinnou. Nadohudol tedy ž.alobník bývalýsverenský majetolk ako
dedi'č po Dr. Michalovi E. z jeho pozostalosti a je čo do tohoto majetku
jeho univerzálnym nástUlpcom, klorý je zodpovedný aj za dlhy. Tento
majetok obťažudú tedy aj dlhy daňové a pdspe\'ky nemocenského
poistenia, ktoré na majetku boly exekučne za:istené. Níe je preto odovodnená žaloba ani pokia!' napáda záložné exekučné právo, nadobudnuté II. žalovanou stranou až po smrti Dra Michala E., lebo osoba, ktorá
po zákone zadpovedá za dlžné príspevky poi'Sťovacie - ktoré podl'a
§ 1n zákuna za dňa 9. októbra 1924, Č. 22 I Sb. z. a n. požívajú rovnakej ochrany ako verejné dane - , nemožes úspechom podať exCÍlndačnú žalobu, keď sa zabaven.ie sta.lo za dlh jej spolmu6teYa, resp. právnéhu predchodcu. Poneváč žaloba domáha sa uvol'nenia zabavených veci
jednak na tom základe, že zabavenia. POfUŠUj'Ú čakatel'ské práva žalob~
níka, čo platí o zabaveniach vykonaných za života Dra Mi'chala E.,
jednak na tom základe, že zabavenia pomšujú vlastnf.cke nároky žalobníka, ktorých nadobudol - "ko bolo spomenuté - ako· dedič po Dr.
Michalovi E., čo platí o zabaveniach vykonaných po ·smrti Dra Michala
E., také pomšenie nie je však dané dotY'čne prvých ved, lebo v čase
ieh zabavenia žalobníkom čaJkatel'om fideikomi'sll nebol, dotyčne dm~
hýcb vecí preto., lebo za dlhy exe'kúčne zai'stené ručí. žalobník ako dedič,
bolo treba žalobu zamietnuť ako, hezzáklaclnú a vY'hoveť odovodnenému
odvolan.iu oboch žalovanýoh strán.
N a.j v y š š i, S ú d dovolacej žiado'sti vyhovel, rozsudok odvoladeho súdJU' zmenil- a obnovi,l rozsudok súdu prvej stolice, žalobe vyhovujúci. D o v od y:
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Otá.zku, či žalobník nez!. Karol E. stal- sa vlastníkom kedysi lideikomisného majeťku ako dedi·č Dra Michala E. alebo ako čakate!', riešj.j Najvyšší súd už usnesením zo dňa 31. októhra 1935 č. j. R III 370/35,*)
a nie sú dané v tomto spore ani, sku'ločnosti, ani právne dovody, z ktorých by pre tento spor vyplývalo odchylné riešenie.
Najvyšší súd len uvádza, že dohoda z roku· 1928 nemá pn nesení
tejto otázky praktiokého významu, lebo vyj~dmje len práva, ktoré by
žalobníkovi ako čakate!'ovi beztak pri,slúchaly pod!'a § 3 zák. čís. 179/24
Sb. z. a n.
Mylné právne posúdenie odvoladeho súdu je zavinené jeho názorom,
že pre otázku, kto je prvým čakatel'om, je rozhodný deň účinnosti zákona čís. 179/24 Sb. z. a n.; majetok fiduciára, ktorým bol Dr. Michal E.,
bol všakobmedzený sverenským nástupnktvom v prospech prvého ča
katel'a,klorý bol živý už v deň účinnosti zákona čís. 179/24 Sb. z. a n.
a ktorý bol podI'a zriaďovacej listíny, poki,a!' sa t.0ka pod!'a § 3 cit. zák.,
povol,wný k náslupníctvu vo sverenstve v čase nlÍip·adu.
čas nápadu je 25. december 1933, a tohoto clňa bol prvým čakate
l'om žalobník,_ pretože boI v deň účinnosti citovaného zákona už zroclený a jeho otec sa 25. decembra 19G3 I1BcložiI.
Žalobník tedy, keďže nie je dedi,čom Dr. Michala E., nie je povinný
.trpeť exekúCÍu, pOTUlŠU~ÚCu jeho práva čakatel'ské a po smrti Dra Mi-chala E. právo viastnícke, a takýmto pOf<ušenim jeho práv je exekúcia
vedená na podstatu hnutel'I1ostí, ktoré boly podYa zi.stenia súči·astkou
fideikomi·sárneho majetku.
Žalovalná strana okresná nemocenská poi,sťovňa proti žalobe namieta,
že ža·lobník je jej dlžnikom I1a základe § 171 zák. ,č. 221/1924 Sb. z.
a n. a ako dlž·ník ,sa nemože právom brániť proti exekúci<Ío. Otázka, či
žalnvaný je povinný platiťdávky, nezapIatené Drom Michalom E. podl'a
§ 171 zák. Č. 221/1924, nemMe byť - súc sporná - riešená v tomto
spore' a bolo vecou žalovanej, aby si vymohla prísllUšnou cestou exekuční' titu.l, zavazujúci žalobníka ako ručitel'a za dI.žné plaly Dra Michala E., a aby na jeho základ'e viedla exekúciu priamo proti< samému
žalobníkovi.
V tomto spore ide o to, či žalobnlk je povinný lepeť exe'kúciu na zákJ],ade exekuČného titulu, vydaného 'proti Drovi' Miohalovi' E.
Žalované strany tíež sa neprávom dovolávajú ustanoveni,a § 173
zák.č. 221/24 Sb. z. a n. I keby i'šlo o pohl'adávky, kloré majú pred, nostné právo nedopl'atkov daní a dávok verejných, ni'et tu predmetu, na
klorý by 'sa toto' privi,legované právo vzťahovalo, I<!bo boly zabavené len
veci hnlUtei'ne. Prednesom, že za:bavené predmety ·sú pri.slulšenstvom nehnutel'no-stí, zaťahuiú žal'ůvané strany do sporu otázku do neho nenáležiacll', lehŮ' v ňom 'má byť lTi-ešené, či si právom vymohly exekUlčné zá-

ložné právo ·na také p.redmety, ktoTé pod!'a exekúde vykonanej nimi
samými- vyhlási<1y za hnutel'nosti.
*) úro sb. 22-79.
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Ak sú zaba·vené preclmety příslušenstvom nehnulel'nnsti,j-e samostatná
mobilárna exelkúcia na ne n~prílP·wstná, a ža·lovaná strana má možnosť,
aby dosiahla ich speňaženia poradom reálnej exekúcie, o akú však
v tomto spore nejde.
Ustanovenia §§ 12 a 14 zák. čl. 179/24 Sb. z. a n. sa na predmet
sporu nevzťah"jú, lebo nejde v ňom ami o dlhy kontralhované pred účin
nosťou citovan·ého zákona ani o .otázku vywvnania nárokov medzi majetkom al.lódny;m a fid:eikomi.sným.
Z týchto davodov bolo dovolacej úadosti vo· veci samej vyho·vené,
fúzsudok odvolacieho súdu zmenený a obnovený rozsudok súdu prvého.
čís.
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. Vyplatenie peňazí spoluakceptantom majitel'ovi zmenky so súčasnou
úmluvou, že majitel' zmenky sám neskoršie určí, kedy, na ktorú zmenku
a akou swnu sa vyplatené mu peniaze započítajú, neposobí zaplatenie
zmenky a oslobodenie spoluakeeptantov od leh zmenkového závazku.
(Rozh. z ll. lebmáral 936, Rv IV 519/35.)
žalobkyňa poskytovala Úvernému družstvw v K. eskontný úver a
úver na bežný účet, na krytie ktorého dali I. ž.al.ovaný Herman R., 11. žalovaný Melichjlr K., 111. žalo.vaný Hugo S., IV. žalovaný Dr. JwJilws G.
a Dr. Zigmund K. žalobkyni kryde zmenky v hoclnote 150.000 Kč.
V rakw 1932 Úvernédlfužstvo v K. dostalo sa do finančný.ch ťažkostía
usni,esJ.o sa na likvidáci·j., žalobkyňa 12. októbra 19312 "zalvrela dohodnutie so žalovanými .a Sámwelom D. alko č.lenmi správy, resp. Jikvidátorrni Úverného družstva v K, pod!'a ktorého žaJovaní wznaJi, že pohYa ..
dávka žalobkyne činí 282.780 Kč 70 h, na zaokryHe 'klorej slMia medzi
iným kryde zmenky v hodnote 150.000 Kč, podpílsané žal0.vanými a Dr.
Zigmundom K. Toto zaokryti1e bolo do!plnené tak, že všetci žalovaní a
Sámuel D. dali žalobkyni po zm-enke v hoclnote 3.0.000 Kč. žalobkyňa
žiadala na základe spoločných krycích zmenie'k vydanie zmell'kovéhú
platebného prikazu po výšlou 98.750 Kč, proti ktorému podali všelci žalo·vaní n"mietky, lenže zotrvali na nioh len žalovaní He.rmann R. a MeIkhar K. Ža.lolJkyňa za sporu snúúJa žalobný .peHt Iprv na· 64.375 Kč
proto, lebo v smysle clohodnutia z 12. októhra 1932 polovica za súm,
pJ.atených likvidátormi, mala byť započítaná na spoločné zmenky v hodnote 150.000 Kč adr.whá polo.vica na 5 osobitných zmertiek po 30.000 Kč.
Tútosumu žalobkyňa v d6sledku platenia za sporu snížila na 41.106 Kč.
Pmti žalobe, ktoTOu "" žalobkyňa domáhala za,platenia tejto sumy na
žalovaných Hermanovi R. " MeJ.icharovi K., brániH sa tito, že žalobkyna zo svojej pohľadáv.ky neodpočítala 40.000 Kč, ktorú sumu zaplatili
spollwaMceptimti Hugo S. a Dr. Julius G. na sporné zmenky pod!'a dohodnuti", z 12. septembra 1933 u,zavreného žalobkyňous týmito akceptantmi (Hugom S. a Drom Jultom G.), na základe ktOlfého líto sJ.oži.Ji
II žalobkyne v hotovosti 40.000 Kč s tým, že žalobkyňa sama móže kedy-

koľvek pod]'a svojej !'ubovale túto zaplatenú sumu na svoju pobl'adávku
zaúčtovať. S ú cl p rve j s t o I i c e zmenkový platebný prlkaz dotyčne žalovaných Hermana R. a MeJ.ichara K pozbavil účinnosti a ža-

lobu proH nim zamietol. O d vol a c í s úd zmeniJ rozsuclok súdu prvej
stoJice a zmenkový platebný príkaz dotyčne žalovaných Hermana R.
a Melichara K. ponechal v platnosti po výš·lou 39.699 Kč 65 h.
N a j vy Š š í s úd pripoja.vaciw žiad{}sť ža·lobkyne zamieto,l, dovolacej ži.aclosti l. a JI. žalovaný·ch čiastočne vy;hovel a rozslUdok odvolacieho súdu čiastočne tak zmenil, že zmenkový pl.atebný príkaz dotyčne
I. a 11. žalovaných ponechal v platnosti len po výšku 31.891 Kč. D 6vody:
\
l. a JI. žalovaní vo svojích dovo.]acfch žiadosliach podrobne sa zaoberajú ptávnoUi po·vwhou· a práVlOymi' účinkami smluvy zo dna 12. semlem-bra 193.3. Vyvodwjú, že tak žalobkyňa aJko aj odvolací 'súd mylne
chápaJi. právny význam tejto smluvy, ktorú nemožno poklacl~ť ~ni za
smluVoU' clepozi.tnú, wni za smlll'vu zvláštneho druhu O »složení čiastky
s wrčen.ím zao~rytia«, ďalej že nejde ani o '~podmilenečné platenie«, poneváč o pOdml,enke v pravom slova smysle nemMe byť reči, napokon
že na základe gramatického. v:0kladu použitého s.lova »erlegen« a na
základe celého obsahu smluvy treba vyvodit' záver, že ide o plnenie
zmenkovej zaviazanOlsti spolookceptantrrni, ktorí sumu 40.000 Kč platili
'na spornú zmenku a v dasledkw toho toto plnenie je aj v prospeoh dovolatel'ov. V tejto súvislosti napádali i skwtkový stav, zistený odvol.acím
súdom, vytýkajúc, že tenlosiÚd obmedzil sa pri zisteni skutkového. stavu
na to, že sa do.voláva ohsahu pí.somnej smLll'vy hez toho, že by zistul
ostatné skutkové. okolnosti, ktoré sú rozhodné pre posúdenie právneho
významu' smluvy.
Naj'1yšší súd neuznal tieto. sťažnostiza opodstwtnené. Dovo.Jatelia neprávom napádajú sloutkové zistenieodvo,laCÍleho 'SÚÓlU z tejto príčiny.
Sku.tkový stav je po tejto sl-ránke úplný, poneváč pravosť listiny o smluve
zo dila 12. septembra 1933 nebola sporná a ni z obsahu li.st.iny dajú sa
vyvodIť skutkové a právne závery, rozhodné pre posúdenie otázak, sporných m~edzi stranami.
Pri riešení tohoto sporu treba vychádzať z toho, že žalobkyňa mala
v dobe llzavrenia rečenej dlohody tak proti dovolatel'om, ako aj proti
Drovi Juliovi G. a Hugovi S. viac zmenkových pohl'adávok, okrem sporný.ch zmeniek ďalšie zmenkové pohl'adávky. I tieto ďalšie zmenkov2
pohl'adávky vznikly sice na základe smluvy, uzavrenej 12., resp. 20.
. októbra 1932, maly však preca čiastočne odchylný právny základ, lebo
boly dané 11a zaokryUe osohného obliga spoludlžníkov. Dohodou za dňa
12 ..septembra 1933 bo],o žalobkyni priznané právo, aby sama rozhodla
O' tom, na ktorú pohl'adáviku, resp. v arkom pomere chce !U!lož,enú sumu
40.000 Kč počítať, resp. rozdeliť na r6zné zaviazanosti Dra Julia G. a
Hugo S. a aby toto rozhodnutie odswnwla na pozdejšiu dobu. Súčasne
prevzali teraz pomenovani dUníci novú zaviazanosť, t. j. povinnosť
h.radiť útraty tohoto sporu, a bolo určené, že tá suma bude sJ.úžiť i na
krytie tejto zavíazanosti. Žalohkyňa a spoludlžníci dovolatel'ov malí
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právo takúto dohodu uzavreť, táto nie je v rozpore správným pravidlom
všeobecného práva alebo zmenkového práva, neporLIšluje právne pravidla o p,távnom pomere medzi vefitel'om a solidárnými spoludlžníkmí
ani s hl'adiska všeobeoného práva, ani s hl'adí,ska zmenkového práva a j'e
preto v plnej miere právne účinná. Z ,právnej účinnosti dohody zo dňa
12. ,septembra 1933 však plyníe, že složená 'suma 40.000 Kč dňom uzavrenia dohody aničiastočne nemaže byť počítaná na vyrovnanie sporného zmenkového dlhu a tým i na ,splnenie zaviazanosti dovolatel'ov,
pokial' v smysle dohody nebolo rozhodnuté o použití (účtovaní) složenej sumy. Podra smerod'ajného sl<utl<ového stavu stalo sa toto rozhodnu,ue až 2. júla 1934 Iprejavom žalob kyne, tlčineným voči Drovi Juliovi G. a Hugovi S. Teprv týmto :prejavom nastaly právne účinky plateni,a na pohl'adávky v pomere nl,rčenom v tomto projave, pravdaže so
zpatnou účinnosťou odo dňa 12. s'eptembra 1933.
Žalovaní v dovolacej ží,adosti dovolávajú sa i pravidiel o započítaní
platby v prípade vilac pohl'adávok a vyvodzujú, že čiastka 40.000 Kč
mala byť počítaná na spornú pohl'adávku preto, že táto sa má pokladať
za takú, ktora dlžníkov najvi'ac zaťažuje, a že platen.ím takto počítaným
s:prosti.l by sa vačší po'čet spoludlžníkov. Tieto právne vJ'Wodly vš"k zostaly bezúspešnými, lebo právne pravidlá,ktorých sa žalovaní po tejto
stránl<e dovolávajú, majú právny ráz dlomnielllky a mMu byť aplikované
len vtedy, kecl' plaUaci dlžní'CÍ sami neurčili, na ktorú pohl'adávku má
sa pnčí~ať učinená platba. Tento prípad tu nie je daný, lebo platiací
dlžnící Dr. Julius G. a 'Hl>-O S. tlči'nili po tejto stránke prejav vole smluvouzo dňa 12. septembra 1933, kecl' žalobkyňu oprávnili, aby 'sama
určila, na ktorú pohil'adávku má byť čiastka 40.000 Kč účtovaná a aby
vzťažny prejav odlnžila na pozclejšiu dobu.
čis.

14945.

Předpisy § 2 vlád. nař. čís. 116/35 Sb. z. a n. nevztahuji se na družstva, jež jsou svou podstatou jen družstvy spotřebními. U takových družstev není přípustna změna stanov potud, že výrobky členů družstva mohou býti prodávány též nečlenfun.
(Rozh. ze dne 12. února 1936, R I 1448/35.)

P r v Ý s o u cl nevzal na vědomí změnu§§ I a 2 slanov »S« zapsaného spo'lečenstva s ručením obmezeným, pokud jimi byl rozšířen okruh
činnosti družstva n.a vice dnuhů z<ivodů s tím, že výrobky družstva mohou býti prodávány i nečlenům, a UI),ožil představenstvu, by příští valné
hromadě navrhla změnu dosavadního § 2 stanov za účelem vylou'čení
roční výroby a zpracov<inl. R e'k u r ,s n í s o Ul d nevyhověl rekursu.
D ů v.a d y: Dle § 2 změněných Manov účel spole6enstva je ši,rší. Dosud
, společenstvo obstarává po.traviny, oděvy, domácí potřeby a zboží všeho
druhu koupí ,výrobou nebo zpracov<iním a prodáváním výhradně členům
proti hotovému z,,"placení, případně nanejvýše na měsíční splMky, a pod- ,

porování spořivosti členů příjímáním a zúrokovánim úspor a stavbou
dělnický,ch domů a bytů jen pro vlastní členy a při tom prodávání zbo,ží
nečlenům jest úplně vyloučeno. Dle nového znění § 2 stanov společenstvo
obstaráv<i svým členům také prádlo, obuv, nábytek a všechny z'emě
dělské poli'eby a hude přijímati a zúroknvati členské úsporné vklady
a dobropisy ze zpětných náhrad a mŮže téžo,patfova.t1i byty pro své
členy za podmínek § 75 odsl. 1 čís. 4 zák. čís. 76/27 Sb. z. a 'll., mŮže
jako dmžstvo výrobní též vyr<iběti a zpracovávati předměty ve vlastnfch provozovnách, při čemž má zaměstnávati pouze své členy a jen
výrobky členů družstva mohou býti prodavány též nečlenům, takže čin
nost družstva Je obmezena vůbec na členy. Jest tedy obor činnosti dlmžstva šj;rší. Jest rozhodnouti, zda družstvo mŮže provozovati i vÍlee druhů
závodů. účelem družstva dle § 1 zák. čis. 70/1.3 ř. z. jest podporovati
výdělek nebo hospodářství členů, tedy jeho úkolem jest doswžení výhnd
materielnfch, hospodářských ,zvýšení zi,sku, snížení vydácní, výhod v používání společnýoh strojů, dílen, skladišť, účelu toho všwk družstvo mUlsi
doski jen osobní součinností svých členů a Je tedy sdmžením práce,
niko,jj,v kap Hálu, nemá za účel docí1,ení zisku jako obchodní "polečnost,
nýbrž společné, bezprostřední hospodářské podniikácní. Vlastní spoluúčast
členů na podniku je vždy nutna a p<oto dmžstvo, při kterém členové

s~mi ni<, sp?lečné~ .pod~ůku nejsou 3inni a provozov<iní podniku jiným
prenechavajl, nemuze byl! za spolecenstvo dle zákona uznáno. Co do
předmětu podnikání § 1 cit. zák. sice mí různé spolky a připouští i jiná
společenstva, pokud družstevní účel jejich v rámci § 1 zákona je vyIl1~e}en (sl?va n~ kon,~i v/,počtu »a pod.«), avšak clmžstvo svou hospodarsko'll ctnnostI mu,SI ?yh ve vztahu ku povolání svých členů, jinak je
nelze zapsal! ,do spolecenstevnfho rejstříku. Na tOom nemění nic vládni
naří:e~í z,e ~ne 18. května 19~~Čí~. 116 Sb; z. a n. o Úipmvě některých
pomeru vydelkovych a hospodarskych spolecenstev, dmžstev, hospOodář
ských' a živnostenských družstev úvěrních; kteoré v § 2 společenstvům
těm, majídm povahu výrobních družstev, povoluje oprávnění koml>kohv prodávati své výrobky a zároveň s nimi v mezí'ch dosavadních
zvyklosli , vyrobky, které vzhledem na potřebu kupujídch jsoU' současně
p'roda.v~ny" a v § 3 společenstvům, jejichž činnost záleží taJké v ,pronapmam oytu ve vlastních domech členům, dovoluje krámy a jiné místnd~,t1 ta.m jmenované, .k~e.r~. nejso~l. l1irče~y plfO obývání, komukoHv -pronaJH~aha v §.4 ,do_voluJe JllffiI rozslfovatí' svou hlavní činnost na osoby,
kt~re neJsou Jepcn cleny. Povahy dnužstev, která mají hýti jen sdmžením
prace, m~olIv kapItálu, se tato nová ustanovení nedotýkají a jimi podstata druzs~ev, ,svépomoc, Se nemění. Po,vaze a účeludru'žstva dle § 1
zaknna nove zneli! § 2 stanov nevyhovuje, § 1 stanov dosavadnich stačil,
ciltace zákona 'čís. 70/73 Sb. z. a n. je samozřejmá a proto změna mění
toh~to § je zbytečná. Proto prvý soud právem odepřel vzíili na vědomí
zmenu §§ I a 2 stanov a zápis jejich odepřel a byl také oprávněn naří
dl'Í1 ,Z1~lěnu dosavadniho § 2 stanov ku vyloUlčeni rčení výroby a zpraCovam (rozh. čís. 6637 Sb. n. s.).
CiVilni rozhodnutí XVIII.
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Ne j V Y š š i s o u d vyhověl dovolacímu rekursu jen potud, že pří
kaz rejstříkového soudu, by příští valné hromadě navrhlo změnu dosavadného § 2 stanov odpadá, jinak dovolaci rekurs z..mítl.
D

Ů

vod y:

Rekurent oc\porude napadenému usnesení ve dvojím směm: aj pokud
nebyla vzata na vědomí a zapsána změna stanov v §§ I, 2, b), pokud b~lo
uloženo představenst'.'u, aby navrhlo valné hromadě z dosavadmho zn~nl
§ 2 st ..nov vyloučení rčení »výroby a zpracování«. Vývody dovolac!ho
rekursu ,pod a) se v poelstatě týkají jen změny § 2 stanov. Názor rekursnlho soudu, že změnou § 2 stanov ,se rozšiřuje obor družstva, nem v rozporu se spisy a neodporuje zákonu. Rekurent si neuv,ědomi,l celkový !áz
tohoto dnužstva, jaký se podává ze znění § 2 starých stanov. Dle n~ho
nejde tu ve skute-čILosti o vý.robní družstvo, nýbrž pods,tatou svou Jest
Jen druižstvo spotřební, při němž »výroba« jest jedním ze způsobu, jakým se má dílU obstarávání potravin, oděvu, domácích potřeb a zbo'ží
všeho druhu pro členstvo právě tak, j..ko je koupě nebo zpracování" a to
výlučně jen pro členy. Nepráv"m proto tvrdí relmrent, že lest .dle své
povahy výrobním družstvem a že by 'se naň vztahovaly predp!sy § 2
vládního nařízení č. 116/35 Sb. z. a n. Změna stanov § 2 není jen pouhou
stylistickou změnou, jak mylně za to má Tekurent, nýbá zasahuje po~
statu a účel družstva bkovým způsobem, že to odlpm,uJe § 1 zálk. druz.,
wjména dodDtkem »výwbky členu družstva mohou býti prodávány též'
nečlenům«. Výklad po'daný rekmsním soudem o účelu družstva s hl'ediska § 1 druž. Vlk. nepříčí se jas'11ému a nepochybnému znéní nebo
smyslu zákona, Jehož bylo nebo mělo býti na případ ~oužito, ,a není
tudíž nezáfkonný ve smyslu čl. V. zák. č. 251/1934 Sb. zak. a naL Jmak
se má věc, po:kud j cle o část druhou pod b). RejsHÍ'kový soud ul~žÍ!l
pfedstavenstvu, aby příští. valné hromadě navI,hlo změnu dosavadmho
§ 2 stanov za účelem vyloučení rčení výroby a zpracování. Příkaz tento
není v so,tlhlasu'se zwkonem, neboť, pohHží"li ,se na pojem výroby a vpracování' dle tohoto paragrafu stano,v jako na zopllsob obstaráváni věcí pro
členstvo, jak výše bylo uvedetlJo, jde tu skutečně jen o činnost dru~stevní
j~ko sdružení práce a nikol,L kaJpitálu, obmezenou zásadně na členy,
kterou jest podepřeno jejich hospodMstvl nebo jejich výděl:~, takže
dosav ..dní znění § ;;: stanov odípovid<t účšelu § 1 zák. clmž. a je pnpulstno.
Dle toho příkaz rejstříkovéoh souelu, potvrzený relrursuím soudem, smě
řující k vylou.čení rčen! »výroby a zpracování« z § 2 stanov je v rozporu
se zákonem.
čís.
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Jak jest rozuměti výrazu >>obratová tantiema« (Umsatztantieme).
(Rozh. ze dne 12. února 1936, Rv I 735/34.)

Žalobce přednesl, že uzavřel se žalovaným smlouvu, v níž se zavázal,
že koupí béhem 6 měsíců za hotové zbožL Za účelem dalšího prodeje
tohoto zboží vyhradil si žalobce od žalované výhradní prodej tohoto
zboží v určitém .státním území. Při tom bylo ujednáno, že jeho zi,skem
bude rozdíl mez! cenoU', za kterou mu žalovaná firma dodá ono zboží
a cenou, za kterou je budle rozprodá\Cati, a dál,e, že dostane od žalované
tak zvanou obratovoul tanHemu a sice pří ohmtu 40 garnitur měsíčně
250 Kč, při obratu 70 garnitur měsíčně 550 Kč, při obratu 100 garnitur
měsičně 1.000 Kč a pří vyšším obratu za každých dalších 100 garnitur
měsíčně dalších 1.000 Kt. Po uplynutí prvních šestí měsÍiCů bylo mu vyhoraženo právo požadovati od žalované firmy za stejných podmínek další
zboží, ČÍlr1Ž se shora uvedená úmluva antomaUcky prodlouží. Podle této
úmluvy dodala mu žalovaná na jeho ohjedná"ku najednou 300 garnitur
a zaslala mu dále na jehoobjednávlw najednou dalších 400 garni,tur.
'Všechny tyto garnitury žalobce také zaplatn. Zalovanoá jest proto povinna vyplatiti žalobci obratovou tantiemu. Tato uznala zásadně s,"oji
povinnost poukázati žalobci ohratovou tantiemu, žádala však, aniž by
tO,bylo smluveno. a aniž by se ža~obce k tomu zavázal, na něm, aby jí
sdeltl, komu garnItury rozprodal. Zal obou se proto domáhá žalobce zaplacení smluvené obratové twntiemy. P r v Ý s o ll' d žalobu zamítl.
O d vol a c í s o 11 d nevyhověl odvolání. D ů vod y: Výraz »Umsatztantieme« se skládá ze dvou slov »Umsatz« a »Tantieme<<. Slova »Tan. ti'eme« bylo v nynějším případě nevhodně použito, poněvadž tantiema
znamená pOdí,1 na čistém zisku a o takový zde neběží. Ale hlavní váha
jest na slově »Umsatz« a »UmsatzlanHeme« je jJJ'oto odměnou za obrat.
Správněji, se tedy mělo mluviti o »Umsatzpremie« a nebo »Umsatzprovi,sion«. Slovo »Umsatz« jest, jak nemůže .býti sporné, stejného významu
jako slovo ».zcízení« ,~,~ebo,;>pro,d:j«. !o také žalobce nznává, ale hájí
stanOVIsko, ze v nyne]s!m pnpade Jest pko »Umsatz« (obrat) rozuměti
prodej .žalc:vanou žalobd. K tomu by slušelo podotknouti, že odměna
~azva~a »Umsatzta~,treme« jest určena žalobci a že tedy muže býti my, slen~ J;n na obrat Jím uČlněn~ ~ tedy na další .prodej žalobců jeho zákazn~ku;:" Na tomto obratu ma zalovaná, jak prvý soud vhodně doložil,
velky zalem, poněvadž běží o' nový výrobek a jí zřejmě musiIo velmi na
tom záležeti, ..by se jeF zbožÍ' poikud možná stalo v odbiímtelských kruzích známým. To, se mělo státi žalobcovou činnosti a žalobce měl za to
dostatí zvláštní odměnu, poněvadž bylo za to pokládáno že zavedení
~ového výrobku utváří se značně obtížně. V tom, že žaldbce zboží od
zal;wane odebral, u,ebyl; t:dy žádný ,obrat »Umsatz«, za který hy mohl
. pozadova tl smluvm odmenu, nybrz by se zde mohlo mluviti tolLko
o obrat~ při žal?v~n~. Tak, Jak žalobce cM~~ zmíněnou odměnu, nebyla
by Q.~mena ta lllC Jmeho ne zit rabat, tedy srazka s kupní ceny, proti kteremuzto výklaelu svědčí již okolnost, že se lantiema neměla ode'čísti od
kupní ceny, ale že má býti placena podle obratu v měsíci učiněnooo.
Žalobce Se nemuže práv'emodvolávati na to, že žalovaná použi,la nezře
telného vý.r~zu a, že za to ,po.dle § 915 ooc. zák. ručí, nýbrž jde toliko na
jeho vrub, Jesthze slovo "Umsatz« (ohrat) vykládal v jiném, než běžll"
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něm smyslu a nebyl tak opatrný, aby si v příčině tohoto svého stanoviska zjednal u žalov"né jasno. Nemá d"le významu, že žalobce, aby
mohl uplatniti nárok na obratovou tantiemu, musí skutečný obrat prokázati a že by se to mohlo stMi toliko túm, že oznámí vlastni zákazníky.
O tom nemohl míti žalobce při správném .posu,zováni stavu věci pochybnosti a musí proto sám sobě přičí.sti, když se o tom se žalovanou blíže
nedohodl. Ježto, jak bylo vyloženo, běži o odměnu za obrat žalobcův,
má zajisté žalo,vaná právo pohdovati spolehlivý důkaz tohoto obratu,
aniž by mohlo býti označeno' za odporující dobrým mmvům, že by žalobce musel žalované své zákazní,ky oznámiti, tím více, že smluvní poměr byl uzavřen toUko na 6 měsíců.

Ne j v y Š š í s o II d
vol"cihosO'udu.

nevyhověv

čís.
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PO' podání námitek nemů~e býti výpověď vzata zpět bez svoleni vypovídanéhO', leda že se vzdá vypovídající nárO'ku. Prdhlášenim, že ustupu je od výpO'vědi, vzdává se vypovídající žalobníhO' nároku.
(Rozh. ze dne 13. února 1936, Rl 15/36.)
Podle obsahu námitek žalovan,é proH vJ'povědi dostala tato dne 6.
1935 pisemnoU! výpo,věď mimosoudní ke dni 15. července 1935.
Námitky došly soudu, 12. července 1935. Prohlásením ze dne 26. čer
vence 19.35 vzal žalobce výpověď zpět bez souhlasu ža'lované. P r v y
s o u d vzal to,to prohlášen;, na vědomi a· vyrozuměI strany, že rClk u·stanovený na den 2. srpna 1935 nebucle se konati. K rekursu žalované ·uložil
rek II rs 11 i s o II d prvému soudu, by o nfmitkách žalované proti výpovědi po, zál<onu jedinal. D II vod y: Po podání námitek proti výpovědi, jichž podáním se spo.r zahajuje, lze vziti žalobu (výpověď) 7;pět
buď se souhlasem žalované neb'Ú bez jejího souhlasu, když žalující (vypovídajíc!) Se vzdá žalobního ná,ro.ku (srov. Komentář Neumannúv § 237
c. ř. s.). žalujíCÍ' vzala výpověď (žalobu) zpět bez přivolení žalované
a nevzdala se žalobního.nároku. Prvý soud neměl proto zpětvzetL výpovědi vziti na vědomí a ustanovený wk zrušiti, nýbrž měl zpětvzetí odmí'lnouti a ve věci dále sporně jednati.
N e j vy Š š í s o II cl obnovil usn,eseni prvého soudu.
července

Důvody:

Jde o o,lázku, zda! a za jakých předpokl'adů může vypovíclající, 'Strana
vzíti zpět mimosoudní výpověď, proti které již byly podány námitky.
Předpisy ulpravujíd nájemní řízeni (§§ 560--576 c. ř. s.) tuto otázku
neřeší a jest ji, !proto řešiti podle zásad, z Illichž vyohází, zákonodárce
v obdobných připadech. V úvahu tu přicházejí předpisy §§ 237 a 552

ll. c. ř. S., při č:mž jest, arcif přihlížeti k zvláštnosti nájemního řízení,
zejména pokud jde o Inl'lnosoudní výpověď. Pii taJkové výpovědi vstU"
puje soud v čmnost teprve podánim námitek (§ 566 c. ř. s.). K námit"
kám včasně podaným jest pak ,položiti rok k ústnimu jednání a jest
strmu, ?d '~kré, vych~ú výp,:věd', pokl",da!i za žalobce (§ 571 c. ř. s.).
Jest t~ Jaka~1 zakon,na,ftkce zalob~ a namltky mají právni povahu pří.
pravneho SPI,SU, o nemz se ustanovl rok k ústnímu jednáni (viz plenární
usn~sení .ze dne 21. května 15)31. Pres. 221/31 'Čí's. 100807 Sb. n. s.).
V najemmch sporech majl tudlz namltky :podané pďoti mimosoudní výpovědi význa~ ža,]obni, odpovědi' (vi,z !,leln, Vorlesungen, strana 220,
221) a vstUPUJI za prvm rok, pokud se tyče za prvni Ílstní jednání neboť
ji~ podání~ n?,~,it~k stá~á se výpověd' .sporná a nastává nutonost sporn~h? USIlll'ho Jeana~!. Z:asa~y vysl~vene v § 237 c. ř. s. jest proto poUZl,t: l~n .~ obmeze11!lr;'č jak ;J~ obsazen? v ~ 552 III. c. ř. s., totiž, že po
podam na!ln.Itek nem'lze hyh vza1a vY'Poveď zpět bez svolení žalované~o',I~č s.e ž~lobce ná:o~u v::dlá (r?zhocl?ultí čís. 7323 Sb. n. s.). Než
I pn resem otazky vzdam se zalobmho naroku jest přih1íožeti k zvláštno~tiv~áje!nIll1h? ~Iize,ní z~,l'ežejíc!ho v tom, že v rozsudku, jímž se vyři
ZUj~ r!zem o naml,tkach,)est VYTknouti, z,da a pokud výpověd' se uznává
za učm~ou, neb? za .zmsen~u (~ 572 c. r. s.). I když se výpověd' zru'ší,
nez~n~k~" hm ~}1P?ved,m pravo zalo'bcovo vůbec, nJ'brž zmší se jen vý- poved JIZ dana a jest z,,~obcI zacho~ána možnost, aby ve lhůtě smlouvou
nebo ::a.ko~em s!~??vene, ~§ 5~0 c. r. s.) dal žalovanému znovu vý)pověd'
pro nektelfe z pnshch niVJ'emmc'h období-. Žalovaná dostala dne 7. čer
vence 19035 pi'semnou mimosoudní výpověd' k 15. červenci 1935. Námitky proti této výpo,vědi došly k soudu dne 12. červen'ce 1945. Prohlášemí žalobcovo, že béře vý,pověd'zpět, došlo k soudu dne 26. července
1935, tu~'Í'Ž ještě pře?, úS,tním je?llláním, jež bylo ustanoveno, na 2. srpna
1935. Tlmlo proh-lasemm zamkl za danéhO' stavu věci žalobní námk
(mimo,soudní . výpověď), neboť žalobce nemohl tuto výpověd', danou
k, 15. ~erve~Cj ;93?,.obn?vitil; každá z někoUka vÝ1Povědi téhož ná,jemmho predm~tu rndlvlduahisovaná datem jest samostatným žalobním dů
yode?J a ~ejde, snad o rozso·uzenou věc, byla"li po pravoplatném zfoU'šenÍ
jedne zmch dana dmhá (rozhodnutí čÍs. 10084 Sb. n. s.). Prohlášením
že béře zpět výpověd', o jejíž účinností mělo býti rozhodnuto v tomt~
~pom, ,vzda,l, se tudí,ž žalobce - byť i se to nebylo stalo výslovně _
z~J.~bm~~ ~aroku. žalované nehro.zí tudíž pO' zpětvzetf žaloby (vJ'poV~dI), ,taz ::aloba (výpověd') znovu, takže jejího souhlasu k zpětvzetí
v}1povedl (zaloby) nebylo třeba.
čis.
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" NárO'k O'kresní nemocenské pojišťovny na náhradu podle § 20 zál'.
Cts. ,221/~ Sb. z. a n. nepoživá přednostníhO' PO'řadí podle § 173 uv~
deneho zakona.
(Rozh. ze dne 13. února 1936, Rl 89/36.)
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Niž š í s o u d y nepřizna'ly přihlášenému nároku okresní nemocenpojišťovny na náhradu podle § 20 zákona ze dne 9. října 1924,
čis. 221 Sb. z. a n. o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invaliditya stáři ve znění zákona ze dne 8. listopadu 1928 čís. 184 Sb. z. a n.,
pokud se tý,če vládnkh nafí.zení, Čí's. 112/34 a čís. 143/34 Sb. z. a n.
(vyhláška ministra sociálnÍ' péče ze dne 25. července 1934 Čí,s. 189 Sb,
z. a n.) výsadní pořadí pří rozvrhli nejvyššího podámí, docíleného za
nemovi,lOst dlužníků.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
ské

D

ů

vod y:

Nárok na náhradu podle § 20 zák. o soc. poj. není pojistným v ši,rším
slova smyslu a proto nepří,sluší mu přednostnf zástavní p,rávo PQ rozumu
§ 173 cit. úk. O pojistném a jeho příslušenství pojednává první oddíl
čtvrté části uvedeného z,"kona (§§ 157 až 177), jenž v §§ 168 až 173
upravuje zvláštní záruky za pojistné, k nimž nácleží podile § 173 i před
nostní pravo v řízení exekučnÍ'm, konkursní,m a vyrovnávaCÍim v rozsahu
a za podmínek přednO'stního práva nedoplatků daní a dávek veřejných,
kdežto § 175absahuje předpisy o vymáhilní pojistného. Nárok na náhradu podle § 20 cit. zák. je,st však nárokem povahy od vlastního po_
jistného odlišné. Zaměstnavatele, jenž pojištěnce nepřihlásÍ!! buď vůbec
nebO' jej přihlásil po uplynntí předepsané lhůty teprve, když nastal pojistný případ, stíhá n,ejen povinnost podle odst. 1 § 20, zaplatiti pojišťoV'ně peníz, rovnacjíd se dlužnému pojistnému i s úroky z prodleni,
pokud nejsou prom:lčeny, nýbrž i další povinnost upravená v odst. 2
§ 20, nahraditi pojišťovně náklad za dávky, jež pojIšťovna učinila podle
ustanovení zakona nebo stanov, pokud se týče nahraditi rozdíl mezi
dávkami placenými pojišťovnou podle skuteoné mzdy a d,áV'kami, jež by
po'jištěnci pHslušely podle mzdy přihlášené, příhlásil-li zaměstnavatel
nižší mzdu nebo neoznámi,l-li jejího zvý,šení. Náhrada pod-le od'Si. 2 § 20
se vymáhá stejně ja,ko pojistné. Tím poukazuje však zákon pouze na
ustanovení § 175, nikoliv též na § 173, neboť v § 20 mní ani sebemenší
zmínky o použití předpisů o zárukách za pojistné. Rovněž neobsahují
ustanovení §§ 157 až 173 nic, co·Ž by oprav'llovaló závěr, že by v § 173
sbnovené přeclnostní právo příslušelo i jiným pohledáV'kám okl'esních
nemocenských p'0~išťoven. Výjimečné ustanovení § 173 nelze extensivně
vykládati a rozšíJi,ti na jiné případy. Nerozhodné jest také, že nárok na
náhradu podle § 20 cit. zák. jest příjmovým zdrojem, jenž umožňuje
řádné hospodaření nemocenských pojišťoven, a že jde o ekvivalent za
to, acby pojišťovny mohly dostáti svým závalikům.
čis.

spoluvlastnického, jakož 1 vůbec k zamezení každého bezprávného zásahu v obor vlastnictví, jež se děje jiným způsobem, než zadržováním
věci.

(Rozh. ze dne 13. února 1936, Rv I 802/34.)
ŽalO'bce - vlaslník pozemku, na němž jsou sludně - domá!há se
žalobou podle § 523 O'bč. zilk. z-jištěni, že žalovanému nepfi,sluší právo
přes jeho pozemky chO'dHi a ze studní těch čerpati vodu a že jest proto
povinen zdržeti se čerpáni vody. Niž š í s o u d y uznaly podle žaloby.
N e j vy Š š í' ,s o u d nevyhověl dovolání, v íI~mž žalobce trval na
svém právním názoru, že zápůrčí žaloba jest nepřípustná, poněvadž si
neO'sobuje práva čerpati vudu ze studní a pokud vodu čerpá, že jedná
jen z nouze.
Důvody:
Zilpůr6 žaloba podle § 523 obč. zák. je žalobou o plněni z vlastnického práVa čelící prot i,tomu, kdo ruší vlastnictvi neoprávněným zásahem, a to jiným způsobem, než zadržovánúm věci. Žaloha ta domáhá
se proto soUKlního výroku o tom, žežalQbco'vo v,laslnictví je neobmezené
a že žalovaný je podle zpu,sohu a následků neoprávněného zás'ahu po'vinen buď uvésti věc v předešlý stav nebo zdržovati se rušehního čtnu
nebo to ii ono (rozh. Č. 11630 Sb. n. s.). Neopodstatňuje ji ovšem ojedůnělý rušební čin nezanechavší následku, není-li odůvodněna obava, že
bude opakoún (rozll. Č. 126M Sb. n. s.). Ale žaloba zápůrčí nepřed
,pokládá vždy?sQIJ<oYá."Í§;slllž.ťbnosti se stracny žalovaného, jak by se
mo,hlo zdáti podle do'slovu § -523 obč. zwk:;-'třebaže snad zpravidla slouží
k ochraně vlastnictví proti vykonávilní slll'ž·ebnosti nebo proH obmezení,
jež by mohlo tvořiti obsah služebnosti, lze ji též PO'dati k ochraně proti
osobování, sj, jiných práv, jako břemen reálních, práva hypotekárního,
práva spoluvlaslnického, .i"koži vůbec k zamezení každého bezprávného
vsaháni v obor vlastniokÝ~TeT se děje jilriým způsobem, nežli zadržováním věcí, a muže čin ruš<ební' zá:ležeti v jakémkoliv nakládání cizí věcí,
nebo v ·překážení volnému výkonu práva vlastnkkého. Tento právní názor jest v souladu s ustálenou judí1katurou nejvyššího soudu (rozh.
č. 3474, 3478, 5546, 6994, 1'0653 Sb. n. s.). Nesejde proto na tom, že
v projednávaném připadě žalovaná sama pří,znává, že jí nějaká služebnost ncpfí.sluší. Stačí, že jí, bylo žalobcem zakáz<ÍJno, "'by chodBa pro
vodu přes žalobcovy pozemky, ac že ža,lovaná ples to- tak opětovně či. nila. Námi,tka, že jednala z nouze, nebyla vznesena, neboť, třebaže ža'Iovaná uvedla, že chodilla pro vodu pouze taJk dlouho, až jejI vlastní
studna hyla do'stavěna, netvrdila, přes to, že nemě.Ja jiné možnosti ooa!řiti si potřebnou vodu.
'

14949.

K § 523 obč. zák.
žaloba zápůrčí slollŽí též k ochraně proti osobováni si jiných práv,
než služebnosti, ku pf. břemen reálních, práva hypotekárnlho, práva

čís.

Rozhodčí

14950.

soud, zm,ený podle § 25 stanov svazu něl1L nemocenských

pojišťO'ven v československé republice, jest oprávněn wzhodovati o ža-
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lobě

jmenovaného svazu jak na zjištěni, že výpověd' daná nemocenskou
svazu) je bezúčinná a že svazový poměr trvá dále,
tak i na zaplaceni svazových příspěvku.

pojišťovnou (členem

(Rozh. ze dne 13. únOra 1936, Rv I 861/34.)
Žalující nemocenská pojišťovna byla členem žalovaného svazu ně
meckých nemocenských pojišťoven v československé repuNice. Tomuto svaw oznámHa dopisem z 30. ledna 1926, že její správní komise
se usnesla vypověděti členství ve svazu: a z něho· vystoupiti. Svaz. neuznávaje tuto výpověď za pl,aunou a účinnou, podal dne 24. listopadu
1927 žalobu u mzhodčího soudu podle § 25 ,s,tanov zřízeného, 'jí,ž se domáhal jeodnalk zjištění" že dotčená výpověď je bezúčinná, a že svazový
poměr dále trvá, jedlll<lJk zaplacení svazových příspěvků za rok 1926/
1927. Rozhodčí soucl této žalobě vyhověl. Niž š i s o Ll d Y nevyhov,ěly
žalobě o bezúčinnost rozhodčíhO' výroku.
N e j vy Š š i s o u cl nevyhověl dovolání.
Důvody:

Jde jen o to, zda ro2lhodčí soud svým výrokem, o jehož, bezúčinnost
žalobkyně žaluje, překročil meze svého úko,lu ve smyslu § 595 čis. 5
c. ř. s. Podle § 25 ·stanov žaJovaného svazu rozhoduje spory ze svazového poměnw rozhodčí soud, jehož zřÍlzeni je upraveno v citovaném ustanovení stanov. žalobkyně byla nepopřeně i3lenem svazu, její výpověď
žalovanému svazu omámená, nebyb jím uznána. za platnou a účinnou
a bylo pro-to sporno, zda smluvní poměr mezi žalobkyní a žal,ovaným
svazem, založený č],enstvímžalují'Ci pojišťovny, dále trvá a zd.a má nemocenská po~išťovna V'šechny povinnosti< z ,tohoto poměr,u vyplývající.
šlo tu zřejmě 'O spor tkvící ve svazovém poměru mezi svazem a jeho čle
nem, k jeho'ž projednáváni a rozhodnuti byl podle § 25 stanov povo1án
rozhodčí soud. O fO'zh'Ůdčím soudu zmiňuojí se stanovy též v § 5, který
jedná (> zru~ení svazového pomě,ru, určuje jedn'Ůtlivé ZJpůsoby toho Zrllc
šení a upravu'je hmotně-práwti následky zrušení, svazového poměru.
Mylně má do'volatelka za to, že posledni odst § 5 stanov se týk<i jen
sporů nastalýoh z ro,zpOl"ů o těchto hmotně-právnkh následcioh (odst. 7
až 10). Tomu odporuje již doslov tohoto pO'sledního odstavce na·řizu
jídho, že rozhodči soud je přis'lušný k rozhodovWní' sporů »vyplýva'jících ze ~vrchu uvedených« ustanovení, jenž zní všeobecně a vztahuje
se na všecruny případy upravené v jednotlivých odstavcích § 5, pokud
z ni:ch nastaly spory, takže podle tohoto doslovu přís,lušnost rozh'Ůdčího
soudu neni obmezenw j-en na některé případy s:porné v několika pfedchozich odstavcích § 5. Do,vo'Iatelka nemůže !pro sebe těžiti nic ani z u'stanovení, - »že, chce-li pokladna (poji,šťovna) vystnupiti ze svazu, je to
výhradně ponecháno vo,lné úvaze iejího valného ·shromáždění, kdežto,
dalo-li představenstvo svazu výpověď poklacdně (pojišťovně), pří,sluší
této opravný prostředek stížnosti ke sbom delegátÍ1, který rozhoduje

konečnou platností, a, byI'a-li pokladna (pojišťovna) ze svam vyloučena jeho představenstvem, může tomuto vyloučení odporovati u rozhodčího soudu svazového.. Neboť z těchto ustanovení nelze vyvozovati
_ jak za to má dovolatelka - že rozhodčí soud není povoIán projednávati a rozhodovali spory, pokud povstaly z rozporů o trvání či zrušení svazového poměru, a že mu ani nepřísluší řešiti tyto otázky jako
předurčující otázky pro posouzení jiných spomých .nároků. Jeť .na bHedni, že zá~em nemocenské pojišťovny na tom, by zůstala členem svazu
a by svazový poměr nebyl zrušen proti její, vůli, daleko převyšuje zájem
svazu, aby ta která poji'šťovn'a náležela k svam. To plyne i z účelu
svazu, jak byly vYI<idřeny v § 3 stanov. Pro tento důležitý zájem nemocenské pojišťo\Ony na nerušeném sehvální jejím ve svazu byly jí poskytnuty zvláštní zámky záležející v tom, že účelnost jednostranných
úkonů představenstva svazu, JimiiŽ jsou výpov.ěď a vyloučeni jednotlivých nemocel1ských poji'šťoven, může k návrhu dotčené nemocenské pojišťovny býti přezkoumána vyšší stolici-. Těmito stf.žnostmi nebyla však
v)'1loučena nebo zmšena pHslušnost rozhodK:ího soudu k rozhodování
o sporech, týkajících se zachováni zákonných či statutárních předpo
kladů a účinnosti těch úkonů, a o právních násleclcích vadných a tedy
neúčinných přislušnýd1 úkonů. V takových případech jde zř.ejmě o spory
prýštící ze svazo\Oé'ho pomi"m, jež náležejí podle § 25 stannv k přísluš
nosti ro.zhod;čí:ho soudu, a to mělo býlí jen ještě zvláště zdůrazněno

s

'ustanovením posledního odstavce § 5 stanov.
čis.

14!)51.

Otáz"u, zda nastaly předpoklady legitimace .per subsequens matrimonium, jež nastává ipso iure sňatkem rodičů dítěte, řeši jedině soud,
nikoliv však ve sporu o uznáni nemanželského otcovství.
Legitimace per subsequens matrimonium brání žalobě o uznáni nemanželského otcovsM, dokud nebyla zvláštmm sporem prohlášena za
'neplatnou, třebas matriční úřad dodatečně k příkazu dohlédaciho úřadu
provedl. změnu zápisu v matrice v tom smyslu, ~e dítě jest nemanželské.
Matriční zápis nemá význam pravotvomý.
(Rozh. ze dne 13. února 1946, Rv 11869/35.)
Niž š i s o u d Y vyhověly žalobě na uznání nem"nžels'kého otcov. ství, n e j v y Š š í s o oU d hlobu pro tentok-rMe zamítl.
D

ů

vod y:

Proti žalobě o zji,štění nemanželského ntcovstvíl, 'jež byla podána dne
3. srpna 1934, br<ÍJnÍ'l se žalovaný námítkou, že žalobkyně narozená
~ Antonie L. dne 3. listopadu 1924, byla sňatkem uzavřeným dne 23.
unora 1932 mezi Antonii L. a Janem S. legHimována, takže nejmemt~e se
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již L., nýbrž S. a j,;ko taková nemá zmocnění k vedení »poru. Z uvedeného přednesu plyne, že žalovaný nastoupí'l protídůkaz čer,pmý z § 164
obč. zák., totiž že nemůže býti otcem, když je tu plný důkaz o o,tcovství
jiného. O téže námitce nahízel žalovaný důkaz spisy okresního soudu
v J. Podle spisů těoh oznámil farní úřad českobratrské církve ev~ngehcke
v S. dopisem ze dne 10. hřezn,; 1932 okresnímu soudu v J., ze Jan S;
se dne 22. února 193-2 na farním úřadě českobratrské církve evangehcke
přihlásil za otce žalobkyně s vědomím a sowhlasem její matky a že se
t"k stalo v příltomnosti civ ou svědků tam uveclen.ých a faráře a že )a~
S. byl téhož dne s Antoni,í, L. oddán. Avšak zemsky presLdent vP. nandll
výnosem ze dne ll. června 1934 č. 6464/2, tedy ještě před podá.ní:n
žaloby, o niž jde, uvedenému' brnímu úřadu, aby vzhledem k tomu, ze
z"!Psané dítě jest považovati za dítě »nemanže-1s~ké« ~ntonie roz .. L.,
rozloučené S., jelikož se nenarodi,lo za trváni manzelstvl zde zapsanych
jeho rodi,čů ani ve lhůtě pro- ní,ž zákon stanoví domněnku manželského
zplození' (§' 138 obč. zák:) a zda co otec dí,tka z3ijlsaný Jan S. není zploditelem dítka toho, byl v matrice vymazán sloupec »manžel'ské« a obs:,h
sloupce »otec«, a aby byl současně vyplněn sloupec »nemanželske«.
Nižší soudy usoudily, že jediné rozhodujícú jest, že podl: o:prave~é r:'atriky je nezletilá žalobkyně dítMem nemanželským, takze Je opravnena
k žalobě na tvrzeného nemanželského otce, jehož otcovství též vyřkly.
Právem vytýká dovolatel v tom směru nesprávné právní posouzení věci.
Legitimace dodatečným sňalkem podle § 161 obč. zák. předpoklMáJ pozděJŠí sňwtek rodičů dítěte mimo manželství zrozenéh?, tedy ~ňatek,mat~~
dí,těte s mužem, o němž pocHe § 163 obč. zá'k. plalI domnenka, ze dlte
zplodil. Legi,timace ta nastává pak mocí práva ('psa jUlfe) sňatkem, pkmile podminky obč<l!nského zákona (§ 161) jso.u. splněny, n,e"~nad teprve zá:pisem v matrice narozených, jímž se leglÍlmace pozdeJsrm manželstvím nastalá toliko po,tvrzuie. Legitimace tato není závislou n:, vůli
mdičů a na,stává proti jejich vůli i proti vMi dítěte mimo manze,slvl
zrozeného. Opomenutí z~:pisu - který má toliko účinek d~klarato:~í,
nikoli všwk pravotvomý (kc)lls.tituvní) - do matnky narozenych nemuze
účinek legitimace ani zmaři,ti ani oddáliti (smv. také Dr. Klang 1. str. 898,
Ehrenzweig lll. sir. 193, Mayerhofer-Pace, Handbuchll. díl str. 1173,
Krasnopolski, FamiHenreohtstr. 232 a násl. a rozh. čís. 14498 Sb. n. s.).
Otázku, zd!a jsou tu zákonné předpokl<rdyl legi,timace per subsequens
matrimonium nelze však v ,tomto sporu o "'20nání nemanželského otcovství řeši,u, jeŽto jde o určení, osobního stavu dítěle, tedy o otázku statu,sovou, jež může býti. řešena jen zpllsabem záJkonem předepsaným
s osobami k tO;!]l!U oprávněnými (srov. rozh. Čí!s. 13968 a 8202 Sb. n. s.).
Zdůrazni.ti nutno, že otázku tu může řeši,ti j ediněsoud na základě materielního práva, nehledě k nařízení', které vydal zemský ,úřad jako do~lé
daci úřad matriční v příčině matričního' zápisu, jemm v onom smeru
pravotvomý význam nepřÍlsluší. Původní zápis matriční byl sice na~raže~
k nařízení zemského úřadu jiným ziÍpisem, jenž vyzněl v nemanzelsky
původ dHěte, tím však nebylo odstraněno prohlášení manžel.ů .pře~ fa:
rářem, které jest obsaženo v jeho dopisu ze dne 23. února 1934 a z nehoz

podle stavu věci jde najevo, že legi,timace per suhsequens matrimoníum
se stala. Poněvadž legítim<tce nastalým sňatkem vylu,čuje domněnku, že
otcem žalobkyně jest někdo jiný než Josef S., který ji legitímoval, ale
vylučuje ji jen po taik dlouho, pokud by zvláštním ~porem nebyla legitimace tato prohlášena za neplatnou z duvodu prokázané 'nepravdivosti
svrchu zmněného prohlášení Jana S. u farního úřadu, a zmíněný spor,
který jest předurčujídm pro tento ~por, nebyl dosud ani zahájen, jest
legitimace žalobkyně Janem S. closlld právně účinnou a vylučuje domněnku že žalovaný jest otcem clítěte. Bylo proto z toho dúvodu dovolání ~yhověU a žalobu zamítnouti pro tentokráte.
čís,

14952.

Předpis § 76 j. n. nepřekáží ujednání stran v otázce místní přísluš
nstí soudu o žalobě o rozluku manželství.
žalovaný nenamítnuv místní nepříslušnost, podrobil se dovolanému
soudu.
(Rozh. ze dne 13. února 1936, Rv I 2084/35.)

Niž š í s o u d y uznaly k žalobě manželky žalo,vaněho na rozluku
nl1,nželství z viny ,žal·o'vaného. Otázkou pflslušnosti prvého soudu k projednání sporu se nezabývaly, ač prvý soud neby,1 příslušný podle § 16
j. n., ani podl'!. § 100 j. n. Námitka nepříslušnosti prvého soudu byla vznesena až v dovolání-.
V otázce, o niž tu jde, llIvedl ln e j v y Š š í s o u d, nevyhověv dovolání, v
důvodech:

Rozlukové řízení jest sice ovládáno zásadou vyšetřovací (rozh. čís.
4686, j 1731 Sb. n. s.), jak ,vyplývá z llIstanovení § 13 posl. odst. zák.
ze dne 22. května 1919, čís. 320 Sb. z. a n. a § 10 nař. min. sprav. ze
clne 9. pro'since 1897 ,čís. 283 ř. z., ale tato zásada vztahuje se, jak
patrno z §§ 10 a 12 nař. čís. 283/97, pouze k rozlukovým důvodum, nikoliv i k otázce mí,stní přÍ'sl,lllšnosH dovolaného, jinak věcně pří'slu,šného
soudu. NámItka místní nepřÍislušnosti nebyla před nižšími stolicemi
vznese"a, ni'žší soudy o ní také nerozhodly a není tUl proto výroku soudu
dmh'éstolice, jenž hy po rozumu § 528 oós!. 1 c. ř, s. ve znění čl. 1.
bodu 5. zákona ze dne ll. prosince 1934 Č. 251 Sb. z. a n. vllbec vylučoval, aby tato otázka před clovolacím soudem byla nadhozena. Sudiště
podle § 76 j. n. jest oVŠem označené jako výlu:čné, nebylo však stanoveno z veřejných ohledů a nepřekáží proto ujednání stran v otázce místní
příslušnosti, pokud řízení bylo zahájeno ,k žalobě té které strany (prorogace jest na příklad vyloučena v řízení o neplatnosti manželství).
Procesní 'Soud nehyl sice v dohě podání žaloby místně příslušný, a to
ani podle § 76 j. n., ani podle § 100 j. n. ve znění tenkráte pla,tném; ale
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žalovaný nenamí.tnuv místní nepříslušnost tohoto soudu, podrobil se
podle § 104 posl. odsl. j. n. tomuto soudu a nemůže proto již jeho nepřislušnost uplatňovati.
čís.

14953.

Soud, rozhoduje o Mvthu na odklad exekuce podle § 42 čís. 5 ex. f.,
musí zkoumati, jde-li opravdu o námitky ve smyslu § 35 ex. ř.
(Rozh. ze dne 13. února 1936, R II 7/36.)
Povinná učinila návrh na odkl"d exekuce podle § 42 Čí,s. 5 ex. ř. z dů
vodu, že podala proti exeku·č. tHulu námitky ve smyslu § .35 ex. ř. P r v Ý
s o u d vyhověl návrhu a exekud odl'Ožil až da pra,voplalného rozhodnutí
o námitkách. Rek II r sní s u d nálVrh zamítL D ů vod y: Podle
odst. 1 § 35 ex. ř. mohou proH nároku, pro který exekuce byla povolena,
za exekučniho řízení podány býti toliko potud námitky, pokud spočívají
na skutečnostech n,;rok zrušujicích neb zastavujících, které nasta,ly teprve po vzniku exeku'čního titulu, v tomto připadě výkazů nedoplatků,
potvrzených doložkami vykonatelnosti od zemského úřadu. Povinná
uplatňuje proti rozhodnutí Úrazové pojišťovny dělnické vB., »že povinná Eliška K. nemá s podníky svého manžela naprosto nic společného,
není žádným spolupodnika,telem a nemů'že tudíž nijak ručiti rukou společnou a nedí,lnou za jeho (Leop. K.) dlužné pří'spě\'ky«. Je tedy zřejmo,
že tu nejde o námitky ve smyslu § 35 odst. I ex. ř., tedy o námitky spočívajíd na skutečnostech exekuční nárok zmšujídch neb zastavujících,
které nastaly t<jprve po vzniku exekučního titu<lu. Poclle ustanovení § 2.3
zák. čís. 1/88 námitky proti vý,počtu ,pojistného u poHtic'l<ého úřadu zem~kého nemají účinek oclkladní. Námitky proti předpisU! pojišťovacích pří
spěvků Úrazové pOjÍ'šťovny dělnické ve smyslu § 23 cirt. z~k. nejsou tedy·
důvodem, aby bylo odloženo podle § 42 ex. ř. ,pokračování v exekuci
vedené k vydobytí nedqplatků pojistných přispěvků, tím méně, že jde
o nÍlmitky ,povinnou stranou u zemského úřadu vznesené, ktere nemaji
svým obsahem 'náležitostí odst. 1 § 35 ex. ř.
N e i v y š š í s o u cl nevyhověl dovolacímu relkmsu.

°

Důvody:

Rekmsní soud správně oclůvodni1, že námi,tky, mají-li tvořiti clůvod
k odkladu exeku'ce, musí spočívati na skuTečnostech nárok uušující'ch
nebo zastavujidch, které na·staly teprve po vzniku exekučního Htulu,
jenž tomuto řÍ'Zení jest základem, poněvadž tato vlas,tnost jejich tvoří
podklad k odkladu eJ<ekuce. Soud ovšem nemá .pťezkoumávati, zdali
námitky jsou clůvodné, a:Je m"si ~koumati, .zdali opravdu jde o n;imitky
ve smyslu § 35 ex. ř., když stěžovatelka z tohoto důvodu uplatnHa odklad
exekuce. Stěžovatelka se neprávemodvolává na rozhodnutí čís. 6672
a 7842 Sb. n. s., v nkhž šlo o vyúčtování, které mělo nastati po nniku
exekučního titulu, které právě tvořilo skutečnost nárok Z-fUšující.

čís.

14954.

železniční přepravní fád.
Má-li býti zboží, jež jest přepraviti způsobem uvedeným iV § 48 lit. a)
nákladního tarifu, přepraveno jiným způsobem, musí o tom býti sjednána
zvláštní dohoda; převzetím nákladního listu, byt' obsahoval návrh odchylný od předpisu §, 48 lit. ~) nákl!ldního tarifu a poznámku<, že zboží
naloží dráha, k takove dohode nedoslo.
Traktor, jehož benzinová nádrž nebyla zcela vyprázdněna a jenž byl
pokryt olejovým mazem, jest předmětem hořlavým a vydaným nebezpečí
požáru, o něrnžplatí domněnka čl. 90 § 3 žel. přepr. ř.

(Rozh. ze dne 14. února 1936, Rv I 525/34.)
Dne 14. ledna 1931 podal ing. Oskar 1.. ve stanici N. C. do stani·ce S.
dle nákladního listu Čí·s. 1074 kompletní traktor s pojí,ždějícími pásy a
hospodářskou řemenid k ,přepnwě. V nákladním li,stě navrhl odesílatel
naložení tratktoru do uzavřeného vozu a pozn"menal, že naložení provede sama dráha. Traktor jest vlastnictvím žalobkyně a byl za dopravy
poškozen ohněm. Kromě toho se ztmm řemen s něho. Dle tvrzení žalobkyně činí škoda, která ohořením traktoru vznikla a následkem toho náklad s opravou traktoru spoj ený, jwkož i ztráta řemene, čás(l!<u 3.052 Kč.
Za tuto škodu mčí dle tvrzení žalobkyně žalovaný železniční erár.
Níž š í s o u d y žalobě nevyhověly, o d vol a c í s o u d z těchto
d Ů vod ů: šofér zajel s traMorem motorovou silou do železni'čního
vozu, na to odevzdal D-ovr nálkladní list, který D. položH ve své kanceláři na stůl a vrátil se ~pět do vozu. Kdy zwpisoval nákladní list a kdy
jej orazítkoval, zejména zda tak učinil, když jej přijal od šoféra a položil
ve své kanceláři na stůl, se D. nepamtuje, ale myslí, že jej z~pisoval až
po požáru. Obyčejně orazítkUlje nákladní list až při zapisoV<Í!ní. Náckladní
list nese razítl<o stanice N. C. 14. ledna 1931. Z předchozího děje není
podkladu pro to, že bylo přiti>sknuto před tím, než došlo ku škodě. Není
tedy podán důkaz o tom, že by bylo došlo k orazítkováni nákladního
Ustu ještě před škodnou .příhodou. Nákladní Hst jest podstatnou nálež;~os,tí nákladní (dopravní) smlouvy, ježto podle čl.. 53 § I, 2 a 3 žel.
přepr. ř. patří k tomu, aby byla smlouva sjednána, převzetí jeho výpravnou dráhy a to se děje podile 'Výslovného ustanovení § 1 uvedeného
čl. 53 orazítkováním. Nebylo tedy proká!záno, že v de>bě škodné příhody
byla přeprwvní. smlouva pmkaz"telně sjednána. Samotné skutečné nale>ženi zboží nemá toho významu, že by b-ylo jh tím k dopravě vzato.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

D

ů

vod y:

. .v l"oz!'odnutí čís. 10235 Sb. n. s. bylo blíže vyloženo, že železniční
p.r epravl11 smlouva není sjednána teprve tehdy, když podací stanice při
hskne na nákladní, list své razítko s denním datem, nýbrž že stači, bylo~li
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výpravně odevzdáno zboží a byl-li odevzdán n"kladní list. Zásada vyslovená tam podle § 61 dopr. ř. platí i pro souzený případ, poněvadž
ustanovení §§ 1-3 čI. 53 žel. přepr. ř., podle něhož jest souzený případ
posu~ovati, jsou shodná s ustanovenimi odst. 1-3 § 61 dopr. ř. Po této
stránce nebyl názor odvolacího soudu správný. Než otázka, zda pře
pravní smlouva byla sjednána teprve orazitkování>m nákladního listu a
zda v cíobě škodné události nebyla ještě přepravní smlouva prokazatelné
sjednána, jest pro posouzení s,porné věci nerozhodná. Byloť zjištěno,
že podle náJkladnibo listu byl předán k dopravě traktor ve váze 2170 kg.
Podle u·stanovení § 48 lit. a) nákladní.ho tari.fu, sešit prvý, platného od
i. ledna 1930, jest odesílatel povinen nakládati a příjemce povinen vykládati zásilky váJžid více než 500 kg a dráha jest op:rávněna př,;pra
vovatí autotmktory na otevřených vozech. Navrhl~h tedy odesdatel
v nákladnim listu naložení do uzavřeného vozu a pozna:menal"li v něm,
že dráha naloží. traktor sama, nemá tato poznámka v souzeném případě
žádného významu (čl. 48 § 3 žel. přepr. ř.) a nebyla sjednána přepravn~
smlouva ji.ž převzetím nákladního listu, když nebylo podle ustanovem
čl. 58 § 1 žel. přepr. ř. prokázáno, že byla mezi odesíilatelem a železnicí
sjednána a do nákladního Ustu. pojata zvláštni dohoda .o. tom, ž~ zb?Ží
má naloži.tí železnice. Než ani, tehdy, kdyby se mohlo mltl za to, ze prepravní smlouva byla v souzeném případě sjednána již převzetím n,áklact-:
ního listu, že naložení provedla dráha sama a že teprve po prevzelt
traktoru k přepravě povstal na .něm požár, neručila by dráha za vzmklou
tím škodu, poněvadž k přepravě podaný traktor byl byl postříkán ole~
jovým mazem a nádrž od beminu nebyla zcela vyprázdněna. Bylo Jej
tedy považovati za hořlavý <JJ nebezpečí požáru vydaný předmět a v takovém přip"dě platí, pOdl,e čl. 90 § 3 žel. př"pr. ř. domněnka, že škoda
za přepravy mohla vzniknouti z pří.čín v ·čl. 90 § 2 lit. d) ž~L přepr. ř.
uvedených a že z nich také vznikla, když žalobkyně nedokazala api/k.

čís.
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Potvrdil-li pojistník podpisem pojišťovaciho návrhu, že

mu byly

před' podpisem odevzdány všeobecrté i zvláštní pojišťov~ci podmlnky
u pojišťovny platné, projevil tím souhlas, by tyto podm~ staly se
částí pojišťovací

smlouvy.

(Rozh. ze dne 14. února 1936, Rv I 699/34.)
žalující poji'šťovna tvrdí, že na základě pojišťovací .smlouvy proti
zá'konné ručebni povinnosti žalov"ného (autodopr~vce) hk.Vl.~?va~a za~
škodní přlpad a vynaloži.la k účelu tomu mImo častku, k JeJlz .nahr~de
byla povinna, ještě další částku 2.364 Kč, 55 h, kter"~u bll povln:'I1 ;alovaný dle smluvních pojišťovacích P?dmlne~, po ~npade .cI~e vla~n~ho
naříezeni čís. 156/27 Sb. z. a n. hra:dlh ze sveho. Dale tvrdl., ze nem zaklváno ze smlouvy pojišťovací, nýbrž p,odle § ,1042 a~~sl. ?:b~. ::ák.
Podle poji'stných podmínek jest povinen zalovany zaplahl! zaluJlcl mImo

10% participací na škodné částce i 2% zákonný poplatek kolkový
v částce 360 Kč 68 h, který byl povinen sám ze svého dle § 1426 obč.
zák. hradití, takže tento poplatek vyna:loži'la žalující právě tak, jako
ostatní zažalo.vané částky, místo něho. žalwjíd dále tvrdí, že útraty
sponl, t. j. právního zastoupení a znalečné jsou ve smyslu poji-šťovacich
nodmínek právě tak škodou· z nehody vzniklou., jako náJhraďa škody sama,
~ konečně tvrdí, Že žalovaný potvrďH příjem všeobecných a doplňova
cích podmínek před podáním návrhu 'podpisem na pojišťovacím návrhu.
Poněvadž žalovaný odmítá zaplacení zažalované částky, domáhá se žalujicí jejího zaplaceni žalobou. P r v Ý s o II d žalobu zamítl maje za to,
že žalobní nárok podléhá tříletémll promlčení a jest prQml.čen. O d v o 1ac í s o II d uznal podle žaloby. D ů vod y: Žalujicí opirá žalobní nárok o ust"novení § 1042 obč. zák. a nikoHv o pojíoŠťovací smlouvu a
~~~dlužno proto jen zkoumati, zda tomu tak, ježto nárok dle § 1042 obi:. zák.
podléhá obecnému 301etému promlčení (§ 1479 obč. zák.). žalující vyplatila v r. 1926 a 1927 celou náhradu i s příslušenstvím, takže částka
zažalovaná jako 10% kvota na žalovaném požadovaná jest správně počítána. Dle § 6 dodatečných ustanovení k všeobecným podmínkám poFslník nese pří škodách z každé poskytnuté náhrady škody i ze všech
útmt J 0% ze svého (§ 6 odst. 3 všeob. poj. podmínek). Tvrzení žalovaného, že mu dodatečná ustanovení nebyla předložena před podpisem
návrhu, neobstojí jednak proto, že z návrhu zřejmo, že žalova:ný po. tvrzu-je před podáním návrhu odevzdání všeobeoných a doplňovacích
podmínek, a jednak proto, že ji:ž § 6 odst. 3 všeob. poj. podmínek má
usta:novení takové i ohledně všech placených útrat. Dle toho jest žalovaný povinen ;;.e všech čá·stek žalující z d'ůvodw škodné události placených nahraditi jí 10%. jde o nárok dle § 1042 obč. zák., neboť žalující
má nárok na 10% náhradu, jak dle § 6 dodatečnýoh ustanovení, tak
i dle naří:zení čís. 156/27 Sb. z. a n. SpoČí·vá tudíž nárok jeF na před
pisu zákona, ja:k to Ipředpís § 1042 obč. z~k. vyžaduje, a je zjištěno, že
dotyčný náJklad byl učiněn ža:lujicí a to za žalovaného, neboť žalující
dle z,;kona platiti měl.a sama pouze 90% z důvodu pojiištění, kdežto zbylým 10% nésti musí· sám žalova-ný. Že celá náhrada byla vyplacena poškozenému přímo ža·lující, jest nerozhodno, neboť tím žalující nároku
ze zákona jí patřícího se nevzdala a naopak žalovaného již dne 25.
května 1927 o zaplaceni 2.364 Kč 55 h upominala. Jde proto o nárok
v,e smyslI[] § 1042 obi:. zák. a následkem toho, poněvadž nezáleží na tom,
na jakém právním důvodu nárok ten spočívá, mělo býti žalobě vyhověno, ježto nárok t"kový podléhá promlčení nikoI.i třHetému, nýbrŽ dle
. § 1479 obč. zák. třicetiletému a lhůta ta vzhledem k tomu, že nárok
vznikl t~prve nejdříve v roku 1926, dosud neuplynula. Námítka promlčení žalovaným vznesená není. dl.e toho oprávněna.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Dů

vody:

Dovolací důvod kuso.sti řízení (§ 503 Č. 2 c. ř. s.) není prov.edell
výtkou, že se odvolací soud nezabýval dovolatelovými námi.tkami, že
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všeobecné pojišťovací podmínky a dodatečná ustanovení k nim neznal
v době podpisu poji.šťovacího návrhu, že mu nebyly přečteny, že je ani
sám nečetl, a že žalohk)'ně by mohla žádati jen 100/0 kvotu z čásťky
1.3.000 Kč. Neúleží acni na tom, že odvolaci soud neprovedl důkazy
prvým soudem nepřipuštěné o oněch skutkových tvrzeních a námi,tkáoh.
Neboť žalovacný výslovně připusti'l v Hzení v prvé stolici, že podepsal
pojistný návrh. Potvrdil-Ii v něm, že mu' před podá!ním návrhu byly odevzdány všeobecné a doplňovací zvláštní pojišťovací podimínky u s;polečnosti platné, ,jest tim podán podle § 294 c. ř. s. úplný důkaz, že prohláše'ní to pocházÍ od něho. Tím projevil žalovaný souhk,s (§ 869 obč.
zák.), aby se všeobecné a zvláštni pojišťovací podmínky staly sOUlČást
kou smlouvy. Tomu nebrání, že mu nebyly .přečteny a že je sám také
nečetl, neboť, souhlasi,I~.Ji. s nimi, nepokládaje za nutné obeznámiti se
s jejich obsahem, nelze z toho vyvoditi, že pro neznalost obsahu smluvených podmínek neodpovídal projevený souhlas j'''ho skutečné vůli, a
nejde o žádné nedorozumění, neboť r07Jhodným jest, že výklad vítle žalovaným skutečně .proj evené, jaký jí, dal odvolací soud, jest dlísl,edný
poclle rozumového nazírání každé třetí neobmyslné osoby, tudíž s hlediska obj~ktivni;ho. S právního h-ledi,ska (§ 503 Č. 4 c. ř. s.)posouldil
odvolací soud věc správně, u-znaJ-li, že jde o nárok podle § 1042 obč.
zák., Jenž podléhá třketnetému promlčení podle § 1479 obč. zák. Neboť
podle plenárního rozhodnutí Č. 10632 Sb. z. a n. lze se z důvodu § 1042
obč. zák. domáhati náhrady nákladu, lk němuž jiný byl povinen z jakéhokoliv právního důvodu. ža,lovaný byl povinen nahraditi poškozenému celou škodu, ať podle zákona o provozu si.Jo,strojů aneho podle
občanského zákona, nehledíc na výšku příslušejicí mu poji,stné hodnoty.
A pojišťo'vna plnila placenim přimo poškozenému svou povinnost plynoucí ze smlouvy jen do výše, ok níž se za"áza'la pojistníkovi, pojišťovací
smlouvou. Pokud plnila po'škozenému nad to, neplnila tím již svůj
smluvní závazek oproti pojistníkovi, nýbrž plnila dobrovolně to, co byl
pojistník (žalovaný) sám ze zákona povinen plniti poškozenému, a žádala-Ii to zpět, nežádala to na základě pojišťovací smlouvy, poněvadž
tato neohs<thuje ustanovení, že poji,stník jest povinen vrátiti pojišťovně
to, co plnila poškozenému nad, svou smluvní povinnost.
čís.
Po,jištěni

14956.

smluvní.

Zásada odstavce třetlho § 133 poj. ř. týká se jen vnitřního poměru
mezi pozůstalostnúni zájemci (dědici a věřiteli pozůstalosti) ; pro otázku,
7da pojistitel jednal při "Ýplatě pojistky obmyslně, nepřichází v úvahu.
Mezi předpisem § 133 (3) a dosavad neúčinným předpisem § 151
poj. ř. není rozporu.
Pojistka jest legitimačuún papírem a zní-Ii na doručitele, jest pojišťovna (plátce) povinna dbáti při její výplatě péče řádného kupce.
Uznáni pravosti pohledávky vůči nepoctivému postupnilw není účinné
a netvoři samostatný zavazovaci důvod.
(Rozh. ze dne 14. února 1936, Rv I 742/34.)

Zltstavitel Vilém O. byl u žalovacné pojišťovny pojJ.štěn pro případ
úmrtí na 10.000 Kč. V prosinci 1930 zemřel zmrznutím. Žaluji.cí stát měl,
proti němu pohledávku v částce 143.351 Kč 90 h. K vydobytí této pohledávky byla žalujídmu státu povolena usnesenim krajského soudu
v L. ze dne 20. února 1932 exekuce zabavením a přikázáním pohledávky
v částce 4.000 Kč, pří,slušející pozůstalosti po Vilému O-ovi z uvedené
pojistky. Tuto pohledávku vymáhá žalující stát na žalované pojišťovně.
žalovaná navrhla zamítnutí žaloby proto, že se jedná o pojistku znějící
na dowčitele, a poji,stná suma měla se v)'platiti hned po úmrtí pojištěnce doručiteli pojistky. Jím byl Jose! O., s nímž žalovaná uzavřela
narovnání a vyplatila mu jako odbytné veškerých nároku částku 6.000
Kč. To žalující doznal. P r v Ý s o u d zamítl žalobu proto, že pojistka
zněla na doručitele, jemuž ji bylo podle ujednání vyplatiti. Když tak ža-lOvaná uČÍ'ni-Ia, nemůže žalujicí stát proti ní uplatňovati žádný nárok. O dvo I ac í s o u d vyhověl odvolání. D ů vod y: Právní názor žalujícího státu, že celá pojistná suma patří dle § 133 poj. zák. do
pozůs'talo'sti po Vilému O-ovl, jest správný a mohl tudí,ž žalujíd, který
pohledávku pozustalosti po Vilému O-ovi proti žalované zabavil a jemuž tato pohledávka byla přikázána, tento nárok proti žalované uplatniti. Ani Josef O.ani žalova;ná nebyli oprávněni, by se vyrovnali bez
svolení pozůstalostního soudu o nárokU' patřícího do pOlustalosti. Vyrovnáni nemůže býti namítáno !proti třetím osobám na jejioch újmu.
Ne jv y š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvod)':

Podle účinného § 1.33 odstavec (3) zákona Č. 101/17 ř. z. jest pojistnou sumu zásadně pojati do pozůstalo·sti pojistníkovy, je-li pojištění
kacpitálu na případ smrti s,jednáno ve prospěch majitele nebo doručitele,
ledaže pojistník učinil o nárokU' jiné opatření jednáním mezi živými nebo
na případ smrti. Poukamje-li dovolatelka na rozhodnutí nejvyššího
soudu Č. 8189 Sb. n. s., přehlíží, že tam bylo, tvrzeno oběma stranami,
že pojistník učinil takové opatření; jedna strana tvrdila, že tak učinil
v její- prospěch jednáním mezi. živými, kdežto druM tvrdila, že tak učinil
v její prospěch na případ smrti. Byla tam tedy tvrzena výjimka z oné
zásady, ·což se v souzeném případě nestalo, ano jest nesporné, že pojistnlk neučinil žádného opatření o pojis,tce. Ustacnovení § 151 zák. o po~
jišťovací smloli'v,ě č. 501/17 ř. z., jež nenabylo účinnosti, bylo pojato
do zákona podle vysvětlivek min. sprav. z roku 1915 str. 187 a 24 jen
~roto, aby se zdůraznilo, že poji,stka jest jen dukazní listinou, tedy !"egiÍ1mačním Papírem; jaké právní následky z toho plynou, jest .posuzovati
podle všeobecných zákonných ustanovení. Poněvadž se ale vyskytovaly
názory, že ustanovení § 151 odporuje předpisu § 133 odstavce (3) zákona, ,ana by prý pojišťovna nejednala nikdy v dobré vÍ,ře znajíc ustanov~n.l ~ 133 (3) obč. zák., jehož neznalost jí neomlouvá (§ 2 obč. zák.),
uvereJTIllo min. sprav. ve VěstníkU' z roku 1916 sdělení na straně 290 až
293, v němž ovšem ke konci uvedlo, že zásada § 133 odstavec (3)zákona Se týká jen vnitřního poměru mezi pozústalostními zájemci (dědici
Civilní rozhodnutí XVIII.
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a věřiteli pozůstalosti), že však pro otázku, zdali
obmyslně, nepřichází v úvahu tato zásada, nýbrž jen

pOjÍ'stitel jednal nejeho vědomí o právním postupu týkajícím se pojistky. Tím bylo jen vysvětleno, že neni
rozpor mezi ustanovením § 133 odstavec (3) a § 151 zákonač. 501/17
ř. z., a bylo poulkázáno na všeobecně plat,né právní účinky placení, neobmyslným plátcem na záJkladě předložení pkéhokoUv legitimačniho
papíru. Z povahy legitimačního papíru plyne, že plátce sice nemusí, ale
může zkoumati, zdali doruči,tel nabyl legitima'čního papiru po právu.
Zlkoumání to není vyhrazeno Ubovůl,i plátce, an i on jest po,vinen při
pla,ceníl jednati s průměrnou opa,tmosti (§ 1297 obč. zák.) a, jde-li o vyplacení pojilstné hodnoty, i s péčí řádného kupce (čl. 282 oboh. zá:k.),
poněvadž jednání jest na stramě pojišťovny obchodem (čl. 271 Č. 3 a 273
obch. zák.). Mohla-U poFšťovna, šetříc této péče, míti důvodné poohybnosti, zda doručitel poji,stky Josef ,G. nabyl jí řádným '1púsobem anebo
zda jest k přijetí pla,cení oprávněn, bylo její povinností, aby se ,o tom
přesvědčila, jinak přece by nejednala bezelstně (§ .326 pbč. zák),
uma,la-li Josefa O. bez takorvého zkoumání za oprávněného domčitele
pojistky. To plyne ze všeobecně platné zásady, podle níž zákon chrání
jen neobmyslně jednající osoby (§§ 329, 393, 366, 3t37, 37'1, 456, 1463,
1477obč. z<ťk., čL 306 obeh. zák.). Zprošťuje se proto dlužník placení
jen tehdy, když plnil osobě, o níž nevěděl nebo ,při průměrné OIpatrnosti,
po přípa,dě při péči řádného kupce věděti nemohl (§ 3,26 obč. zak.), že
není oprávněna přijmouti pl,acení. To, lze vyvoditi i z §1396, poslední
věty obč. zák. o po.stupu,obyčejné pohledávky, kde se praví, že, uznal-li
postoll:Jlený dlužník pohledávku proti poctivému postupníku' za pravou,
jest povinen ho u,spoko'jiti j8!ko svého věřitele, z čehož plyne úsudkem
z opaku., že praH nepoctivému postupníku' není uznání' to účinné a netvoří samostatný zavazovací důvod:. Zásad těch jest pau.ží.ti i při poji'slce znějící na doruči.tele, byť 1lJstanovení § 151 zákona č. 501/17 ř. z.
nenabylo účinnosti a byť byla z něhO' převzata jen první věta do. čl. 15
č. 3 všeobeoných pojišťovacícih podmíillek. Jest Iprou bez.podistatným
vytýkaný roZjpor se spisy (§ 503 Č. 3 c. ř. s.), že ustanovení § 151 zákona nebylo do pojišťovací,ch podmínek převzato. Ustanovení článku. 307
obch. zák. tu nedopadá, poněvadž se tý1ká jen papíru znějícího na jméno,
kdežto v souzeném případě jde o papír znějící na doruótele. Než přes
to nelze dovolání ani s hlediska § 503 Č. 4 c. ř. s. vyhověti. Žalobce netvrdí, že mu vznikla škod·a· tím, že žalovaná vypla·tila porovnanou částku
neoprávněné osobě. Kdyby to tvrdil, pak by ovšem musel on dokázati
zavinění žalované podle §§ 1295, 1296 obč. zák Žalobce však, jemuií:
byla přikázána k vybrání pohledávka z pojistky, domáhá se jako zmocněnec pojistníka, pokud se týče jeho pozůstalosti (§ 308 ex. ř.) splnění
poji.stné smlouvy a má tedy zájem na smluvním plnění. Tu bylo povinností žalované, aby podle § 1298 obč. zálk. tvrdila a, dokázala, že j'í bylO
bez její viny zabráněno sp.lnj,ti smluvní z"vazek oprávněné osobě, anebo
že jednala při vyplacení po.rovnané částky Josefu O-ovi s průměrnou
opatrnosti, ba dokonce s 'Péči řáelného 'Joupce. Po.něvadž tak učiniti opomenula, jest míU za to, že zavi,nila nespliněni, pojišťovací smlouvy opr<ťv- .
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něně osobě

a že se placenim Josefu O-ovi nezprostila svéh'O smluvního

závazku.
čís.

14957.

K § 1053 'Obč. zák.
K platnosti trhové smlouvy se nevyžaduje, by prodate1 byl vlastníkem prodané věci.
(Rozh. ze dne 14. února 1936, Rv I 792/34.)
Proti žalobě na zaplacení nedoplatku' kupní ceny za prodané auto
namW žalovaný mimo jiné neplatnost kupni smlouvy proto, že žalobce
". nebyl vla·stníkem proda,ného auta, poněva,dž ho koupilI od š-ových, jež
si k nčmu vyhradIly vlastnické právo až do úplného zaplaceni kl\pní
ceny, již však žalobce dosud nezaplatil. Žalobě bylo vyhověno s o u d Y
vše c h tří s tol i c, n e j vy Š š i m s ou dem v otázce, o' niž tu
jde, z těchto.
důvodů:

.

Nezáleží na tom, že žalobce nebyl vlastníkem autc;mobilu, o jehož
prodej jde. Nevyžadujeť se k platnosti trhové smlouvy, aby prodatel byl
vlastníkem prodávané věci, jak jest zřejmO' především ze všeobecného
doslovu § 1.053 ohč. zák., jenž nevyžaduje, aby byla přenechána věc
vlastní. Rnvněž druhá věta § 366 obě. zák. svědčí pro to, že lze pla{ně
prodati věc, jež není ve vlaS'tnÍlCtví prodatelově. Nedostatek vlastnictví
prodatelo'va jes.t jen jedním z případu správy, uvedených v § 923 obě.
zák. V § 931 obč. zák. jsou pak sta,noveny povinnosti prodatele, jenž
nebyl vlastníkem prodané věci. Nezáleží proto v :souzené věci na tom,
že vlastníkem &,;Ia v době prodeje nebyl žalobce, nýbrž š-vy závody.
Byla-h S1J110uva uzavřena s podmínkou, že automobi;l, má určito.u nosnost
a objevilo-li se později" že neměl vymíněnou vlastnost, bylo na žalovaném, aby dal žalobci auto k disposici· a neměl je delší, dobu déle užívati
ani když žalobce odepřel, vzíti aUlto zpět. Používal-li vš",k žalo.vaný dál~
au:a, dal tím zřejmě najevo (§ 863 obě. zák.), že s.i chce auto ponechati,
a ze pro nedostatek vymíněných vlastností nehodlá uplatniti nárok na
zrušeni smlouvy a vrácení, kupní ceny.
čis.

K § 933

obč.

zák.

14958.

"

Lhůty k oznámeni vad podle § 933 obč. zák. plat! i při smlouvě o dilo
a mohou býti úmluvou stran prodlouženy, ,třeba i mlčky ku přikl. ujed-

nánim garanční lhůty.

'

(Rozh. ze dne 14. února 1936, Rv I 870/34.)
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žalobce domáhá se žalobou na žalovaném odměny za provedení trua zámečnických prací ve zbylku 421 Kč. Proti žalobě namítl
žalovaný, že práce byly provedeny neodborně a neúplně, takže bude
potřebí jich oprav. P r v Ý s o u d zamítl žalobu pro tentokráte. D ů
vod y: žalobce ručil po dobu dvou roků za veškeré dodávky. Vyskytly-Ii by se závady, byl povinen odstraniti je ihned po vyzvání, nejpozději do 25. červnac 1934 vlastním nákladem, jinak byl žalovaný oprávněn závady na účet žalobcLIv dáti odstraniti jinou firmou. žaclovaný
oznámil žalobd, že práce zámečnické nebyly úplně dokončeny a dotázal 5e žalobce, jak hodlá tuto práci clokončiti a závady odstraniti, a
zda dokonČ'Í tuto práci sám, nebo dá-li souhlas, by práce byly provedeny na jeho účet. Jak truhlářské, tak zámečnické práce byly špatně,
vadně a neodborně provedeny. Odstranění těchto vad je možné, vyžaduje nejméně, pokud jde o zámečnické práce 450 Kč - 500 Kč. Podle
§ 1167 obe. zák a podle podmínek zadávacího listu jest žalobce jako
dodatel díla povinen opravy, totiž odstranění těchto vad, sám provésti
nebo dáti na svůj účet provésti. žalovaný nestanov.!,l ske lhůty k provedení těchto oprav, tím však nepozbyl žalova:ný práva na tyto opravy.
Dle § 1170 obč. zák. přísluší úplata po dohotovení: díla, ·čímž však
rozuměti Jest dohotovení díla bezvadného. Před provedením opra,v těch
nelze však dílo žalobcem doclané pokládati za bezvadné, není tudíž
úplata za: dí,lo to splatnou, žaloba se jeví před provedením oprav býti
předčasnou' a žalovacný jako přejíma'tel dí.Ia může z úplaty za dílo, po
případě z dlužného zbytku vzhledem na ony vady zadržovati takovou
část, která odpovídá přibližně nákladu, kterého, odstmněni těcblto vad
vyžaduje, a kterou je'st podle § 273 c. ř. s. stano,vili (§§ 9302, 1167, 1170
obč. zák). O d vol ac i, s o u d vyhověl žalobě.
N e j vy Š š 1 s o u d obnovH rozsudek prvého soudu.
hlářských

Důvody:

Podle zadávaCÍ' smlou'vy ze dne 11./15. května 1932 ručil žalobce
žalovanému po dobu dvou roků za veškeré dodá\Cky s tím, že, vyskytnou~li se závady, dá je ihned po vyzvánI., jinak nejpozději do 25. června
1934 vlastním náikladem odstraniti, nestane~l,i se tak, že budou na účet
žalobce odstraněny jil10u firmou, dále že dopisem ze dne 24. ,června 19-33
sdělil žalov2lný právnímu zástupci žalobcovu, že prálce zámečnické nebyly úplně dokončeny a že hlacvně k dokončení úmečnických prací jest
mimo jiné třeba přiříznout a zanýtovat závlačky upevňující kliky zámku
u všech dveří. Opodstatněn je tudíž závěr, že žalovaný- žalobce zřetelně
vyrozuměl, že dílo nebylo bezvadně provedenO' a bylo proto věd žalobce, aby ve smyslu zadávací smlouvy závady ihned, jakmile mu byly
oznámeny, nejpozdějI do 25. června 1934 odstranil, což VŠaJk žalobce neučiniL Vzhledem k tomuto ustano.vení zadávad smlouvy nebylo třeba,
aby žal~vaJný stanovil žalobci zvláštní lhutu k provedeni opravy, jak
předpISUje § 1167 obč. zák. žalovaný oznámil žalobci v garanční lhůtě
nejen vady závlaček, nýbrž všeobecně mu sdělil, že práce zámečnioké

a jen dodal, že zejména jest třeba upraviti záoznámení ~ad st,,:~ovené v § 9330bč. zák, jež platí podle posledul vety § 1167 za:k I pn smlouvě o dílo, mohou býti úmluvou
stran prodlouženy. Takové ujednání nemusí se státi výslovně a jest je
spatřovati i v ujednání garanční lhůty, jež překročuje lhůty § 933 obč.
zák Tak tomu bylo i v sou,zené věcí. Stačilo proto, že žalovaný oznámil
žalobci v garanční lhutě, že zárriečnické práce nebyly úplně dokončeny.
JaJk bylo dOlÍočenO' v rozhodnutí čís. 8476 Sb. n. s., může přejímatel díla,
vykazuje-Ii dílo vady ~ poměru k celku zcela nepodstatné, kromě toho
i lehce odst~amtelné nakladem v poměm k celk!u n~patrným, - zadržovati dodatel! z úplaty za dílo pro taJkové vady jen část, která odpovídi
přibližně nákladu, potřebnému k odstranění vad, ježto dodavateli díla
přísluší ~ásadně ~.árok na úplatu jen za dI.lo bezvadné, tedy i náležitě
opravene (srov. CIS. 4569 Sb. n. s.). V souzené věci odstranění závacl
Zámečnických prací by si vyžádalo 450 Kč 500 Kč. Toto zjištění nebylO v.odvola1ll napadeno. Byla proto prvým soudem právem žaloba pro
tentokráte zamí,tnuta.
nebyly

úplně dokončeny,

vlacčky. Lhů!y .~

čís.
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Mim~ přlpady
způsobenou

§ 584 odst. 2 c. ř. s. neručí rozhodce stranám za škodu
opomenutím při výkonu svého úřadu.
(Ro'zh. ze dne 14. února 1936, Rv I 718/35.)

Žalo.~ce uj:?na~ se svým ~ákazníkem Ludvíkem D-em při zadání
stavby !umto pnslusnost rozhod,clho soudu ph svazu civilních inženýrů
stavebni'Ch, jehož byl i členem. Dne 26. června 1929 podal u tohoto. rozhO'dčího soudu žalobu na zaplacení! poslední splátky per 15.000 Kč. Rozhodcem si jm.';noval arch. Karla T-e. žalovaný, který byl tehdy před
sedou }'ozhodclho so~d~, vyzval Ludvíka D-a, aby si 'rozhodce jmenoval,
a kdyz tento tak neuclml, Jmenoval mu rozhodce sám a sice arch. Emila
T~a. R.?zhodčí. soud vydal ve věci nález. útraty činily 11.900 Kč. Odpurce zafovaneho žalovacl na bezúčinnos! rozhodčího nálezu u řádného
soudu a r.?zhod~utím I. a II. il1stance bY'1 napadený výrok rozhodčího
soudu zrusen a zalobce od~ouzen k náhradě útrat sporu. Žalobě na náhra,cI,: všech n~klaclů a útr~t žalobci tím vzniklých p r v Ý s o u d 'čá
stecneco dO' duvodu vyhovel, o d vol a c í s o u d neuznal žalohní n<>rolk vůbec důvodem po právu. D ů vod y: žalobce domáhá se na žalovaném n"hr~?y š~o.dy, kt,:;rou mu tento způsobil ve své lu,nkcí jako rozhodce, po P!lpade Jako preclseda rozhodčího soudu tím, že nesprávným
P?stupem,:pf! sestavení rozhodčího ,soudu a při projednávání sporu zavl11l1 bezucmnost rozhodčího výroku po rozumu § 595 c. ř. s. V tomto
SP?rll. bYlo ře~iti otázku, zda a do jaké mí'ry ,mčí rozhodce straně za porusem n.ektereho ustanovení zákona aneb smlouvy o mzsudím ohI.edně
obsazen~ rozhodčího soudu. Prvý soud má za to, že rozsudi (předseda)
rozhoc1č,ho soudu Jest zodpověden za nedostatek náležité pozornosti' a
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píle při obezn<Í'mení se s ustanoveními ohledně sestavení rozhodčího
soudu a zejména o jmenování rozhodců a že za nedDstatek ten ručí dle
§ 1294 obč. zák. Než opomenutí lze při,čísti k zavinění jen tam, kde
existuje povinnost jednati a to bud' povinnost smluvní aneb zákonná.
Jest proto zkoumati, jaké jest po,g1avení roz'sudího k stranám a zejména,
zda jde mezi nimi o poměr sowkromoprávni, jenž by smlu\'ně zavazoval
rozsudího, aby si opatřil potřebné znalosti k výkonu svého úkolu. Že
poměr roz sudího k stmnám, byť ;přenesení úřadu na rozsudího se stalo
soukromoprávní smlouvou, není poměrem soukromoprávním, nýbrž že
je poměrem upraveným předpisy dvilního soudního řádu, tedy předpisy
veřejnoprávními, bylo výsUžně 'vyloženo v judikátu býv. nejv. s. vid.
čís. 238. Nejde"li všrrk O' soukromoprávní poměr ,mezi rozsudím a straUlami, pak nelze v opomenutí rozsudího, "by obeznámil se s pathčnými
ustanoveními smlouvy O' rozswdim, po případě zákona, pokud jest jejich
znalost žáďouci k výkonu úřadu rozsudílho, spatřovati porušenI smluvního poměru, jak to má na mysli u'stanovení § 1295 obč. zák., když
mluví o překročení smluvní povinnosti. Zbývá tedy uvážiti, zda žalobní
nárok jest opodstatněn ustanovenimi ci"nního řádu soudního, který ve
svých §§ 577 a násl. výlučně poměr rozsudího k slran<Í'm upravu1e a jest
tedy v lom směru jediným zákonným pramenem. Civilní soudní řád však
rozsudímu výslovně neukládá povinruost, aby se obeznámi,l s ustanoveními týkajídmi se obsazení rozhodčího soudu a nezavazuje jej "ýslovné
k n<Í'hradě škody, jestliže pro porušení ustanovení o obsazení rozhod~
čího soudu dojde k bezúčinnosti rozhodčího, výroku, aďkoliv jinaM má
ustanovení o tom, kdy roz,sudí mčí stranám za zaviněnou škodu (§ 584
odst. 2 c. ř. s.). Právě z toho, že zákon ukládá fO'zsudímu ručení pouze
za škodu způsobenou stranám zaviněným odJpíráním nebo prot3!hováním
splnění svých závazků, převzatých přijetím Jmenování wzsudím, plyne,
že v jiných pří'P"dech omi,sivního porušení, těchto zitvazků, byť i porušení to bylo příčinou bezúčinnosti TO'zhodčiho výroku ve smyslu § 595
c. ř. S., rozsudiho 'k nithradě škody nezavazuje.
N e j v y šš í s ou d nevyhověloovo lání.
Důvody:

Odvolací soud správně pou'kázal k zevmbným důvodům uvedeným
v judikátě čfs. 238 býv. nejvyššího soudu ve Vídni. Třeba se judikát ten
týkal jenom otázky, zela může býH rozhodce žalován n" vydání nálezu
a zda hy mohlo býti exekuld na něm vymáháno, aby svůj úřad rozhodčí
vykonal, přece jeho sprá\'né vývody ukazují správnou cestu také pro
tento souzený připad, protože je z nich p"trné, proč na poměr mezí rozhodcem a stranou nel,ze beze všeho použíti předpisů občanského práva,
nýbrž, že tento poměr ,posouditi jest podle zvláštních předpisů obsažených v civilním řádu, jak k tomu poukazoval již § 1391 obč. z<Í'k. o. To
plati zejména také o odpovědnosti rozhodců a o případném nároku strany
na náhradu škody. Jestliže tu civilní' řád vý,slo"ně připouští ručeni ro,zhodce za škodu jenO'm v § 584 odst. 2 c. ř. s. a to v případě, když roz-

hodce vúbec nesplní závazků při~etím jmenování převzatých, tedy odepře
úřad wzhodce vykonati, což se však v souzeném případě nestalo, anebo
když nesplní oněch závazků včas, pak nelze jeho ručení - mimo případ
úmyslného poškození - rozši,řovati podle analogi'e předpisů o ručení
za škodu z čistě soulkromoprávnílCh oblíg<lčních ,poměrů. Kdyby měly
také pro tento úřad platiti ony obecné před!pisy, nebylo. by zvláštníhO'
ustanovení § 584 odst. 2 c. ř. s. ani po,třeba. JestUže strany svěří pro~
jednání a rozře.šení'~~on~ mj,sto řá?n~mu' SO'~du soudu rozhod~í~u,
musHy věděti, ze se JIm Jest spokoJl'h 'Jenom teml' k"utel'aml, ktere JIm
poskytuje k opravě případných záv,,~ civilníl ř.ád. v .J)ří~lušnýc~ před
pi'sech o řízem rozhodčlm (§ 577 a 'Oas!.), mezI' mml'z vsak nem obsaženo, právo řádného soudu, «by přezkouma,l také správnost po~tu'Pu roz-- hodce za ří,zení (pokud nejde 'O porušení' předpisů v § 595 l. c. ř. s. uvedených), úplnost řízení a sprá!vnost rozhodnutí, k čemuž by však musilo
dlljíti, kdyby se připustil nárok strany na ná,hradu škody pmli rozhodci
při jakémkoli jeho zavinění, jak míní dovolate!. Protože pak o nárok,
který hy se opílra! o speciální předpis § 584 odst. 2 c. ř. s., tu, nejde a
úmyslné poškození žalobce "ni OIetvrdíl, je rozhodnutí odvolacího soudu
správné.
čís.
Zranění
zůstal státi
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cestujícího na dráze, jenž nedostav ve voze mlstak
na chodbičce u otevřených dveří.

seděni,

(Ro,zh. ze dne 14. února 1935, Rv 1341/34.)
Zalobce tvrdí, že vůz, do kterého vstoupil, jako ostatní, vozy III. třídy
toholo vla'ku, byl úplně lPř~plněn a že nemohl ciJálie jiti dovni'lř vozu,
njbrž' musel zll-stati státi v chodbičce poblíže dveří vagonu. Dveře vagonu byly ještě O'tevřeny, když vlak ze zastáV'ky vyj'ížděl. Žalobce byl
trhnutím, když se vlak dal do pohybu, vržen na dveře vagonu ještě otevřené. V tomto okamžiku zavřely se dveře a z'fanHy jej na levé ruce.
ZaJ,obu domá!há se na žaI'Ované dráze náhrady škodlY. P r v Ý ,s o u dJ
neuznal žaIobní nárokdlwodem po právu. Od vo J, a c í s o u d vyslovil, že žalobuí n<Í'rok jest důvodem po 'právu. D ů vod y: Prvý soud
bezvadně zjÍ'stil, že vl",k byl přeplněn trrk, že žalobce byl nucen zůstati
na chodbě vagonu, že dveře zůstaly oteVřeny, že žalobce trhnutím vagonu zlraHI rovnováhu\ inshkntivně hledal, kde by se mohl z"držeti, při
čemž se mu ruka dostala na r<ÍJm dveří, které v tom okamžiku Se při
vřely a žalobd prst ruky zraní.Jy. V těchtO' zjištěnýoh o'kolnostech nelze
spatřovati zavinění žalobcovo. Prvý soud pronesl náhled, že žalobce
měl po6tati s nebezpečností si.tuiace ipři jízdě ve vlaku a proto pouiíti
zvlácštní opatrnosti, zejména se přidržeti. N<llézací soud však přehlédl,
že situace právě byla taková, že žaclobce nemohl takovou, zvláštní opatrnost vyvinouti, nebo,ť přece v přeplněné chodbě vozu, 'kde lidé se
UsnHi a při vystupování přirozeně strkali, nemohl žalobce svobodně si
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a nedá se tvrditi, že se mohl vůbec něčeho přidržeti, zejména
když na chodbách vagonů nejsou zařizena držadla. Za zjištěné situace
v úzké, přeplněné chodbě vagonové, kde lidé se prodírají při vystupováni
a nastupo·vání, nemůže cestující ani piři mimořádné opatrnosti se uchrániti před úrazem, jaký se přihodil žalobci. Nějaké jiné okolnosti, z nichž
by vyplývala neopatrno'st žalobcova, nebyly zjištěny a nelze tudíž na
straně žalobcově shledávati jeho vlastní, zavinění. Neprávem shledal
prvý soud předpoklad § 2 zák. žel. ve vlastnim zavinění žalobcově,
ačko]i,v žalobce nezpůsobil příhodu v dopravě. DIe uvedené normy zákOl>né jest podnikatelstvo os'vobo'z'eno od plnění náhrady tehdy, když
událost byla způsobena zaviněním poškzeného. Tu slUlší, striktně rozeznávati mezi příhodou v dopravě a úrazem poškozenéh'o. Prvý soud uznal
za :příhodu v dopravě přeplněni vo'zu, takže žalobce musel zůstati na
chodbě aJ dále v tom, že dveře vagonu při rozjí'ždění vlaku byly otevřeny. Dle toho jest zřejmo, že žalobce sám nezavini,1 příhodu v dopravě.
Proto neni tu předpoklad § 2 zák. o ruč. žel. a dráha není udánHvým
zaviněním žalobcovým exkulpována. V uvedených sku,tkových okolnostech prvý soud právem shledal příhodu, v dopravě. Ježto poškození
žalobcovo' bylo způsobeno touto příhodou v dopravě a není, dána exkulpace žalované, nastupuje právní domněnka dle § 1 zák o ruč. žel., že
událost ta stala se zaviněním žalované.
Ne j vy

Š

š í s o u d uznal žalobní nárok
O

ův

důvodem

jen polo'vkí.

o dy:

Odvolací soud silce sprá",ně odůvodnil ze zjištěného ,stavu věd, že
žalobce přihodUl v dopravě nezavini,1 (příhodu dlužno přesně rozeznávati
od úrazu jakožto následkUl Ipříhody v dopravě), avšak přehlédl, že se
zákonně předpokládaným zaviněním dráhy se v souzeném případě sbíhá
i zavinění a ručení žalobce za úraz. Žalobwvo zavinění' spočívá ,právě
v tom, že, ač nastoupil do přeplněného vozu, v něm zůstal, na chodbičce
a dokonce stál, u otevřen,ých dveří, přece se nijak nezabezpečH protí
trhnutí vlaku při jeho wzjí;ždéní, s nímž měl počí:tati jako se zjevem
obvyklým. Podlle čl. 16 želez. př. ř. má cestujfcí nárok na přepravu jen
tehdy, může-Ii mu býti :přiděleno místo v té třídě vozové, pm kterou
platí jeho jízdenka; JSOu-ii však všechna mí'sta obsazena,může žád,ati,
aby byl přepraven v některé ni,žši třídě vozové, kde jsoUl místa volná,
nebo může se jízdy vzdáH. V souzeném případě měl žalobce, když pro
něho nebylo v třetí tiLdě vozové volného mi'sta, takže mllsel státi v chodbičce, na vůli, aby se jízdy vzdal. Neučinil_Ii tak a dal se přece přepra
vití, zůstav v chodbičce státi, dokonce u otevřených dveH, ale nijak se
nezajistiv proti trhnutí vlaku při jeho vyjLďce ze zastávky, spoluzavinil
svůj úraz tímto svým' neopatrným počináJním. V takO'vém případě platí
ustanovení § 1304 obč. zák. a, poněvadž zavinění žalobcovo, není o nic
menší, než zavinění dráhy, bylo uznati, že nárok žalobní, jest jen z 1'0lavice svým důvodem po právu.
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Předpis poslední věty § 10 vl. nař. čís. 78/34 Sb. z. a n. netýká se
služebního poměru uzavřeného přechodně na dobu 4 týdnů před účin
ností cit. vládního nařízení, i kdyby se služební poměr skončil již za
jeho účinnosti.
Zpětnou účinnost majl jen §§ 4 a 8 odst. 2 a 4 cit. vládního nmzení;
§ 8 týká se jen služebních poměrů končíclch se výpovědi.

(Rozh. ze dne 14. února 1936, Rv II 746/36.)
Žalobce byl v roce 1934 .přijat do služeb žalované firmy vždy jen
na dobu' měsíce, zejména i na duben 1934; 30. dubnem 1934 skouči! se
jeho si'užební poměr uplynutím času, na který byl ujednán. Žalobce dovozuje, že, když zno,vupřijeti jeho do, služeb žalované fIrmy se opakovalo čtyřikráte, že jest je po,suzovati podle pO'slední věty § 10 vlád. nařízení ze dne 20. du,bna 1934 čís. 78 Sb. z. a n., že tedy poslední přijetí
v dubnu 1934 nutno pokládati za přijetí do služeb na nemčitou dobu,
takže služební poměr mohl se skončiti jen výpovědí, jež činila pOldle
§ 8 cit. vl. nař. tři měsíce. Ježto minísterstvo dalo souhlas ku zastavení
podniku až dne 8. října 1934, po,c;ná 3měsí,ční výpovědní lhůta běžeti
až dO' ,konce října 1934 a, ježto obdržel poslední plat jen do 30. dubna
1934, ,příslu,ší mu plat od 1. května dO' 31. října 1934 a pak od 1. listo~
pad!" do 31. ledna 1936, celkem tudíž za dobu 9 měsíců při ujednaném
s'lužném 810 Kč měsíčně 7290 Kč. jehož 'Se touto žalobou domáJhá. Žaloba byla zamfnuta s o u d Y vše ch tří, s tol ic, n e j v y Š š í m
s o ude m z těchto
duvodů:

Kažó,ý zákonný předp,;,s púsobí zásadně teprve ode dne účinností zákona (§ 5 v. obč. zák.). Odchylka z této, zásady musí býti v zákoně výslovně ustanovena. Vládní nařízeni č. 78/34 Sb. z. a n., vydané podle
zákonu: ,Čí!s. 9'5/3,3 aJ 206/33 Sb. z. a n. o mimořádné moci nařizovaiCl
(prodloužené vMdní nařízení č. 134/35 Sb. z. a n. do 31. prosince 1936)
obsahuje talkové výjímečné Ulstano'vení 'j'en v §§ 4 a 8 odst. 2 a 4, stanovíc, že stejnou ochranu požívají' zaměstnanci, bylo-li opatření, :podle
§§ 1 neh 8 odst. 1 učiněno v době mezi, 15. březnem 19'34 a dnem počátku účinnosti tohoto nařízeni (t. j. 28. dubnem 1934), případně, dostal-Ii zaměstnanec výpověď, tři měsíce přede dnem trvalého zastavení'
podniku (§ 8 odst. 2 vlád. nař. Č. 78/1934 Sb. z. a n.). Na ostatnf před
pisy dotčeného vládníhO' nařízení, zejména na ustanovení § 10 tuto výjimečnou zásadu rozšířiti nelze, a zůstávají proto nedotčeny skutečnosti
a vztahy vzniklé před účinnosU vládního nařízemí. Ujednání, služební
smloUC\,y na měsíc duhen 19G4 zůstalo tedy v platnosU a nesejde ani
na tom, že umluvená služební doba konči1'a se již za platnosti d'otčeného
vlád. nařízenÍ>. Počátkem dubna 19,34 plati!la ještě smluvní volnost, jež
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byla § 9 dotčeného vlád. nař. obmezena teprve od jeho účinností. Ježto
podle uvedeného služební poměr žalobcův končil se uplynutím ooby a
nebylo potřeb, výpovMi, nemůže se žalobce dovolávati § 8 dotčeného
vlád. nařízení, jenž se týká výsl'ovně služebních poměrů končících výpovědí a skýtá dvě výhody, avšak prodloužení délky doby výpovědní
jedna~ pos.;'nut! jejího začátku. Jelikož žaJohce opřel svůj nárok vý~
hrad ne o preclpl's § 8 ods!. 1 dotč. vl. nař. a také podle tohoto předpisu
vypočetl svůj nárok, nemohlo mítí úspěch jeho dovolání a netřeba se
zabývatí ani otáz'kou, zda by mu příslušel nějaký nárok podle jíného
ustanovení vládnfho naří1zeni.
čís.

K §§ 696, 709

obč.
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zák.

Určil-li zůstavitel určitou částku v:ykonavateli pOSlední vůle a zároveň dědici s tím, by z úroků udržoval'jeho hrob a ještě za svého života
určil částku tu pod touto podmínkou třetí psobě, jde o příkaz podle
§§ 695 a 709 obč. zák.; jeho předmětem jsou peníze, jež musí býti podle
§ 158 nesp. pat. zajištěny, nebylo-li zajištění prominuto nebo nezřekli-li
se ho účastníci pozůsta1ostního řízení.

(Rozh. ze dne 15. února 1936, R I 957/35.)
Podle poslední vllle určila zústavitelka z pozů'stalosti částku 4.000 Kč
by z Jejich úroků vykonavatel po-slední vůle udržo-va-I hrobku v dobré~
stavu: Podle přáni zůstavitel6na mě-] vykonavatel mčiti tuto částku ně
kterému ochotnému Ipříbuznému za týchž podmínek. Vykon:w"teH poslední vůle _byli jmenováni bratr a sestra zústaviteI-čini. Za projednání
po~ůstalo~ti zemř~la jak sestra tak i bratr zůstavitel,čin, který používaje
sveho prava claneho mu zůstaviltelkou, u-rčH svoji manželku KlotHdu
~-ov?u, která o- tom předložHa pisemné potvrzení. Ostatní dědici popřeli
vsak, ze by tomu tak bylo, namítajíce, že po dohodě se zemřelým bratrem
zůstavitelčiným měla býti částka 4.000 Kč vydána jeho sj"novi, Aloisi
S~h-?."i; P r v Ý s o u cl nařídil soudnimu komisaři, pozů-stalost projednavajlclmu, by uvedenou částku vydal KloHldě W-owé, maje za to, že
tvrze~á dohocl~ dědků .zůstavitelčiných není právně účinná, když nebyla
schvalena pozustalostmm soudem. Rek u r s 'll í s o u d potvrdili usnesení prvého soudu. D ů v O' cl y: Tvrzení, že již v průběhu, projednání
pozůstalosti Alois W. dle posl,ed-ní vůle zůstavitelky mči-I obno-s 4.000 Kč
svému synowd Aloisu Seh-ovi, 8!by z úroků jeho udržoval hrobku v dobrém stavu, není' doloženo a, také není v pozůstalostnich ,spisech o taImvémto ustanovení zmínky. K nepro-kázanému tvrzení nelze vzíti zřetel.
Prvý soud neměl dů-vodu, aby staral se o zajištění ohnosu 4.000 J\jč
k účelu zůstavi!telkon urč.enému, poněvadž zů,stavi,telka žádné zajIštění
obnosu toho ve své pos,leclní vŮlH nenařídila a ani d'ě.cIkové takového návrhu neučinili. Složení částky 4 ..000 Kč u soudu za účelem je-jfho zaji-

štění

možným není, ježto není věcí soudu, aby v takovýchto pnpadech
spravoval.
Ne j v y Š š í s o u d uložÍ'!' prvému soudu nové jednání a rozhodnutí.

účelová jmění

D

ů

v o cl y:

Poslední ponzení zůstavitelčino. obsahuje toto ustanovení: »Na
udrženi hrobky naší v dohrém stavu ur-čuji ohnos 4 ..000 Kč. Tento obnos
4.000 Kč ponechá vykonavatel u sebe a bude z úroků starati se, by
hrobka v dobrém stavu byla - pokud úroky stačí. Ještě za života nechť
určí vykonavatel opět některému ochotnému příbmnému obno,s 4.000 Kč
s toutéž podmínkou. Za vykonavatele po-sled-ní vůle žádám bratra a -sestru
svou.« Napadené usnesení, jest nezákonné, poněvadž částka 4.000 Kč
má býti bez zaji,štění vydána Klotilldě W., vdově po zůstavi-telóruu bratru
Aloisu W., který mezHím zemřel. Z u-vedeného u'st"no,vení posleclního
pořizeni je zřejmo, že obnos 4.000 Kč měl jako SOlU-část pozůstalostního
jmění připadnouti řečené osobě nejen jako vykonavateli poslední vůle,
nýbrž jako, d~dici, a že' zůstavitelka, vj"slovivši se o účelu, ku kterému
oněch 4.000 Kč zaMchala, neprojevila pouhé přání, jež by nemělo právních náslecíků ,(§ 711 obč. zák.), ný"brž oné osohě uloma po-vinnost, aby
zmíněných 4.000 Kč 'ok onomu účelu použila. Jde proto o přfkaz po rozumu
§§ 69-5 a 7019 obč. zák.; j-eho .předmětem jsou peníze, které mají býti
vydány povolanému .dědici, a musí proto, podle § 158 ne-s']>. patentu býti
zajištěny se ,siro-tčí jistotou, nebylo-li v posledním pořízení samém zajištění prominuto, nebo nezř-ekli-li se úča.stnfci pravoplatně zaji'štěni.
Tou,to o-tázkou se nižší soudy dJosud nezahývaly. Teprve v případě,
kdyby ·ni,žší soudy dospěly k úvěm, že příkaz netřeba zajišťovaH, poněvadž jsou tu- podminky § 158 ne-sp. pat., bude na nich, aby uvažovaly,
zda zajištění má býti nahraženo ustanovením v)'lkonavatele poslední
vme. Pak bwde nwtno, by nižší soudy, postupujíce dle § 23 zákona
Č. 100;31, provedly všechny důkazy v ohledu tom potřebné.
čís.

14963.

Prominuti trestu pro majetkový delikt bývalému advokátu presidentem republiky milosti s účinky § 1 odst. 2 zák. čis. 562/19 Sb. z. a n.,
. netýká se otázky důvěryhodnosti odsouzeného advokáta ve smyslu § 15
dis. stat., již zkoumá advokátní komora při žádosti odsouzeného advokáta o opětný zápis do seznamu advokátů samostatně; při tom nesmí
však přihlédnouti k trestním spisům, týkajicím se odsouzeného advokáta, pokud netvoří část vlastních disciplinárnich spisů proti žadatelovi.
Důvěrohydnost podle § 15 disc. stat. jest míněna v poměru k veřej
nosti, nikoliv v poměru k advokátskému stavu.
(Rozh. ze dne 15. února 1936, R II 1/36.)

-

Čis.

14963 -

188

žadatel, bývalý advokát, byl odsouzen pravoplatně pro zločiny (pře
stupky) po.dvodu a zpronevěry, jkhž se u výkonu, advokacie na svých
klientech dopu'sti!, k trestu osmiměsíčního těžkého žaláře beZ1podmínečně. Milostí presiden·ta republiky ze ·dne 13. prosince 1931 byl mu výslovně prominut pouze trest n. a s v o bod ě a milosti ze dne 13. dubna
1935 vysloveno prominutí trestu za uvedené trestné činy s účinky § 1
odst. 2 zák čís. 5132/19 Sb. z. a n. ku dni 13. dubna 1935. žádosti· jeho
o opětný zápis do seznamu advokátů nevyhověl ani výbor advokátní
komory v B., ani valná hromada téže komory jako stolice odvolací a to
pro nedostatek důvěryhodnosti vzhledem k ust1Dno!vení § 3 odst 3 zákona ze dne 31. ledna 19'22 ČílS. 40 Sb.z. a n. ve spojení s § 2 lit. e)
·téhož zákona, s § 7 odst. 2 a 3 a s § 23 adv. ř. a s § 15 disciplinárního
řádu pro <ldvokáty.
N e j vy š. š í s o u d' nevyhověl odvokí!llÍ.
Důvody:

Důvodná jest ske form"lní výtka, že nesmělo býti použito určitých
treslnich spisů krajského soudu k oclůvodnění nedostatku důvěryhod
nosti odvol1Dtelovy (§ 15 dilscipl. statutu č. 40/72 ř. z.). Neboť podle
sděleni mini,sterstva spravedlnosti ze dne 16. dubna 1935 č. 13195/35-15
a) prominul president československé republiky rozhodnutím ze dne
13: dubna 1935 odvolatel1 trest těžkéhO' a zostřeného žaláře osmi mě
síců, uložený mu rozsudkem krajského soudu ze dne 7. března 1928,
s tím účinkem, že se podle § 1 odstavec 2 zák. ze ·dne 17. října 1919'
č. 562 Sb. z. a n. pokládá dnem tohoto rozhodnutí za tO', že nebyl odsouzen. Má tudíž toto udělení milosti stejné účinky, j'ako kdyby ,se byl
odvolatel osvědčil v době zkušebné. Obdobný názor byl vysloven i vod,.
stavci šestém výnosu min. spravedlnosti ze dne 4. srpna 1921 č. 35906/
21 (otištěného na s1r. 480 tr. řádu, vydaného Kompasem z roku 19-31).
Jest pro'to posUťzovati věc s hlediska zákona o podmíněném odsou~ení
č. 562/1919- Sb. z. a n., niko'li s hlediska zákona o zahJ!azení odsouzení
č. 111/28 Sb. z. a n. Podle § 5 odst. (1) zákona o podmíněném odsouzení č. 562/19' Sb. z. a n. jsoU! odkladem trestu odloženy také ,právní
následky, které trestní zákon <lnebo ro~sudek spoju1e 's odsouzením.
Osvědč Hi se vinník tak, že se pokládá za to, že nebyl .odsouzen, pominou i odložené právní následky odsouzení. Trestní lístek Se přeřadí
v rejsmku trestů z oddělení :BI do, odděleni C (§ 13 vl. nař. ze 14. čer
vence 19'22 č. 198 Sb. z. a ln.) a podle § 9 odst. (3) zá!kona č. 562/19
Sb. z. a n. jest clo,voleno podati zprávu a zaslati spisy po ~kušební době
jedině soudu, zavedlocli se trestní řízení, proti podmíněně odsouzenému.
Totéž platí, když se vinník ve zku-šebni době o,svědčiJ. (srovneJ výnos
min. spravedlnosti ze dne 18. září 1929 č. 33923/29, otištěný ve zmÍ'něném již vydání trestního řádu na str. 6130 a 661). Poněvadž v souzeném případě nešlo o zavedlení trestního, řízení proti odvolateli, nýbrž
o opětný jeho zápis do seznamu advokMů, neměly advokátní komoře po
dllU 13. dubna 1935 býti za!slány trestní spisy Tk VIII 433/27 a nemělo
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býti použito obsahu, těchto trestních spi,sů k odůvodnbni, že žadatel není
důvěryhodný. Naproti tomu nic nepřekáží, aby advokátní komora nepoužila svých vlastních spisů i s částk<lmi trestních spisů, které jí byly
doručeny soudem ještě za treslního řízení, neboť to není žádným zákonem zakázáno. Vytýká-li odvoi'atel, že to, co p'latí pro soud, platí í pro
jiný úřad, míně tím, Ulstanovení odstavce ,(3) .§ ~,~ákonač. 5132/19 Sb.
z. a n., stačf. poukazatJ h? na rozhodnutI nejvys;Hh? SO'~duč., 418, Sb.
m spr. uveřejněné I pod c. 2029 Sb. n. s. (trestm), jehoz se sam do,volá~á a'v němž bylo vysloveno, že soud nemůže použíti trestních spisů
dřívějších, podIeni~hž ,~e vinn!k již o~věQ,čil"p:? zF~ti1ost a ~r~ kv~h
Hkaci nového trestmho,c~nu, am ~ok~d jde?, -pnteZUjlCI ~koln~stJ: ze vsak
jich mIl že použíti k 'sve InformaCI' pn volne uvaze, zda jest vlllmk hoden
podmíněného odsouzení. Obdobně jest mm za to, že i advokátní komora
'est oprávněna použíti svých vlastních spi'sů pro svou informaci a pro
~vou volnou úvahu, zda žadatel jest důvěryhoden. Netřeba se ani, ~a
bývati otázkou, zda prominutím trestu milostí presidlenta republIky
s účinky § 1 odstavec (2) zákona č. 562/19' Sb. z. a n. byl prominut
í SHoutek sám, neboť udělením milosti skutek sám nezmi'zel ze světa,
jakoby se byl vůbec nelsta!. Nejvyšší soud vyslovilI v onom rozhodnutí
č. 2029 Sb. n. s., že jde j-en o fikci, že vinník nebyl odsouzen. Na této
zásadě trvá nejvyšší' soud dokonce i tehdy, jde-li o zahlazeni odsouzení'
podle §§ 5 a 12 odstavce (1) zákona č. 111/28 Sb. z. a n., ,jak zřejmo
z ro~hodnutí č. 3814 Sb. n. s. (trestní), kdež vysloveno bylo, že zahlazeni odSOl/zení nezpůsobuje samo o' 'Sobě již i pominutí právních následků
odsouzení, jež n1Dstávají, moCÍ> zákona (§§ 26, 242, 268 tr. z., případně
ustanovení práva abčanského, procesního, volebního a správniho). Jde-li
jen o fikci, pak netřeba se zabývati ani, otázkou, zda uděleni milosti má
v souzeném případě zpětnou pl<ltnost. Po věcné stránce lze pwto posuzovatÍ' otázku důvěryhoclno,sti odvolatele jakožto podmínku, aby odvolatel mohl hýti opět zapsán do seznamu advokátů ve smyslu § 3, odst. 3
zákona č. 40/22 Sb. z. a n. a §§ 14 a 15 discip'l. s,tatutu, podle spisů
advokátní komory í podle spisů dísdplinárních a jinakých jejich poznatků nabytých z jiný'ch pramenů, nežli přímo z tres,tních soudní:ch
spisů. Důvěryhodnost jest ovšem posuzovati podle doby přítomné, jak
bylo vysloveno v rozhodnutíoh č. 5294, 6080, 6644 a 11398 Sh. n. s.
(civi'lní). Tím ovšem není řeč.eno, že k chování, žadatele v době minulé
nelze vůbec přihlfžeti, nýbrž jest tím řečen?, že jest jen uvážiti, jak~
vliv má toto dřívější chov"ní žadatelo,vo, na jeho důvěryhodnost v dobe
přÍ!tomné. Ze spisů advokátní' komory jest patrné., že jí byl doručen rozsudek trestního soudu ze dne 7. března 1928 a ·že byla uvědoměna i o' tom,
že nejvyšší soud zmateční stížno'sU odvolatelově nevyhověl a nepovolil
mu podmíněný odklad trestu, což vše se stalo podle zákona, ano to
odpovídá § 18 zák. ze dne 1. dubna 1872 č. 40 ř. z. (§ 83 tr. ř.). Všech
těchto prostřeclků mohla advokátní komora použíti při posouzení důvěry
hodnosti odvolatele a lze souhlasiti s jejím názorem, že činy, pro které
byl odvolatel pravoplatně a nepodmínečně odsouzen, zbavHy ho' dl1věry
hodnosti i pro dobu přítomnou, a nemění lla tom nic, že se cho'val od
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svého odsouzení ,po dobu 8 let snad bezvadně, neboť napadené usnesení
poukanuje k tomu, že celá věc vešla ve známost širší veřej'nosti
.
'
zejména i zprávou v novinách. Důvěryhodnost jest míněna v poměru
k obecenstvlU, nikoliv k advokMnímu stavu (rozhodnutí, č. 5950 Sb. n. s.),
a byla v poměm k obecenstvu otřesena Fstě zprávou v novinách uveřej
něncH.! o odsouzení ad,vokála pm tě",ké delikty majetko,vé. Již tato jediná
skutečnost opodstatňuje závěr, že odvolatel není ani v přítomné době
důvěry hoden. Podle § lm ústavní, listiny muže president republiky prominouti jen trest a právní následky odsouzeni, tedy jen něco pojmově
konkrétního, nlko1i,v i důvěryhodnost jakožto vlastnost povahovou, tedy
něco abstraktního. Nerozhodoval tedy president repuhliky aktem milosti
vůbec o' tom, zda odvolatel jest durvěryhodný ve smyslu § 15 di,scipl.
statulu a zkouma'lra pmto advokální komora jakožto korpomce nadaná
samosprávou ve věcech 'stavovských tuto o,tázku' právem samostatně. Není
pwto ani zapotřebí věcně se zabývati o'sta,tnirmi okolnostmi, z nichž
na,padené usnesení rovněž vyvozuje důvěrynehodnost odvolatelovu.
Ustanovení § 14 odstavec 2 di,sdipl. statutu ustanovuje tmetou lhůlu jen
pm možnost, žádatir znovu o zápi's do. seznamu advokátu, alenevylu,éUlje,
aby při ro'zhodování o této žádosti bylo zkoumáno, zda jsou splněny
podmínky pro 'Zápis žadatele do seznamu advoká1ů vůbec.

Dovody:

sprá:vně

čis.14964.

I. Služebný pomer vzniká aj bez lormálnej smluvy už <tým, že zamesinanec sa dal k dispozicii zanrestnávatel\ov~ ktorý nim disponoval
tak, že mu prikazoval prácu.
II. Pri rozhodovani o žalobnom nároku zamestnanca proti zamestnavatel'ovi o náhradu škOdy z dóvodu neprihlásenia zamestnanca k poisteniu podfa vl. nar. 16/1923 Sb. z. a n. nemožno Iďadeť na eventuálne
spoluzavinenie zamestnanca pri opomenuti prihlášky.*)

(Rozh. z 18. lebmára 1936, Rv III 949/35.)
žalobkyňa domáhala rsa žalobou proti žalovanému družstvu náhrady
škody na tom zá:klwde, že žalo varné družstvo· ju neprilhlási10 k penzijnému
poi'steniu ,podl'a vl. na-r. 16/1923 Sb. z. a n., v -dosledIou' čoho, ušla jej
penzira. Proti žalobe brániIo sa žalované družstvo tým, že žaloblkyňa
neborlra s ním v sluržebnom pomere, leb o do služieb bola prijatá: sestra
žalobkyne a len keď táto pre chorohu nemohla slu'žhu 'konať, zas,tupovala ju so !Svolením družstva žalobkyňa.
O b a niž š i e rS údy žalohu zamicHy.
N a j v y Š š í s úd k dovolacej žiadosti žalorbrkyne rozsudok súdu
od"olacireho rozviazal a tomuto súdu uložil, aby vo ved ďalej pokračoval,
sloutkový stav rpravidelne zistH a potom znova rozhodoL

*) Srovn.Ú,r. sb. 1997.

Služebný Ipomer vzniká aj bez formálnej smluvy už tým,ž·e zwmestnanec sa dal k di,spozírcid zamestnava,te!'ovi' a že zamestna"atel' ním disponoval tým, že mu pri:kazoval prácu.
žalobkyňa v pokračovaní' pred' odvola,cím sú-dom podl'a »dúvodov
od"olania<" na odvolacom pojedinávaní' ústne prednesených na dokázanie
skutočností, že »ona bola sku,točným obchodvedúcim družstva« a že
»riadite!'stvo výlučrne ňou di'sponovalo«, žiad,aJa vý,sluoh svedikov. .
Svedok Ján S. - ktorého vý1poveďou sa nižši" 'súdy nezabývaly -svedči1, že »ž,dobkyňa vi,edla knihy obohodné, účtovala s drružstvom a
vykonával'a všetky práce dotyčne vedenia družs,tva ... , že preďstaven
stvo d!llŽ'stva svoje roz:kazy vydávalo žalobkynÍ«.
SkUltóčnosť, že snáď žalobkyňa pracovala za svoju nemocnú sestru v prípade, ž·e sa to stalo s vedomím a so súhlasom žalovanej stranynesprosťorvalo túto povinnosti prihl<isirf žalobkyňu k po.isteniru pod!'a vl.
nar. č. 15/19'23 Sb. z. a n., 'keďže - ,podrJ'a toho, čo hore bolo uvedené
_ služebný pomer mohol vznilknúť aj bez lormálnej smluvy, najma prij;;tím slu'žie'b žalobkyne žalovaným družstvom.
V pripade, že by na z"klade výsledku' dokazovarnia - ktorého vykonani'a odvolaCí súd rporuršením formálneho práva rpomrirnul - , bolo
treba uznať, že medli žalobkyňou a žalovanou stranou bol služebný ,po-mer v smysle vyloženom v úvode lohoto usnes1enia, hoI by žalobný ná.
rok čo do základu! po rpráve. Na opodslalnenosti toholo nár·oku, nemeniila by ani skutočnosť, odvolacím súdom na koncí dovodov napadnuté'ho
rozsudku uved,ená, 'že totirž »žalobkyňa vedela, že nebola k penzijnému
poirsteniu 'pri.hlásená«, lebo na eventuálné spoluzavinenie zamestnanca prí
opominutú rprihlášky nemožno hl-adeť pri rozhodo,veaní o' žalobrnom ná.
roku proti zamestrnavatel'ovi na náhradu škody z dovodu neprílhlásenía
zamestnarnca 'k poisteniu pod]'a dl. zákona (vid' rozh. N. s. Č. 6711 Sb.

n. SúdUI).
O~vol'acím ,súdom pomáením formálneho práva zistený skutkový stav
nehod! sa k tomu, aby na jeho zákLade rozhodnuté bulo vo ved s konečným výsledkom, preto bolo treba učiniť opwtreni-e ,pod!'a výroku tohotousnesenia.
čís.
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Služebný pomer úradnika uvedeného v § 13 zák. Č. 233/1920 Sb. z.
. a n. (§ 22 zák. Č. 243/1922 Sb. z. a n.) je povahy verejnoprávnej. Nepatri na porad práva žaloba, ktorou sa domáiha zamestnanec obce (komisár pobrežného mýta) proti tejto zaplatenia služebných požitkov..
(Rozh. z 18. lebmára 19316, Rv III 9r7 4/35.)
Na j vy Š š í s ú d rozsudky oboch ni'žširch stoHc zhavil účinnosti
a spor z dovodu sporu prekážajúcej okolnosti, uvedenej v hode 1 § 180
Osp., podl'a § 182 Osop. zastavil.
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Dovody:
Žalobou v tomto spore domáha sa žalobník ako zamestnanec obce
(komi-sár pobrežného mýta) zaplatenia svojich služobných poWkov na
dobu po dani ho do výslužby žalovaným mestom, na tom základe, že
usnesenie mestského zastup'Hel'stva o tomto penzionovaní bolo krajinským úradom z dovoďu, 1eho nezákonnosti zrušené. Z ustanovení § 13
zák. Č. 233/1989 Sb. z. a o. a § 22 zák. Č. 243/1922 Sb. z. a n. ide na
javo, ze služebný pomer úradníkov uvedených v cít. § 13 je povahy verejnoprávnej. Žalobníka aj pod!'a žalobného prednesu treba za takéhoto
úradnika pokladať. Okrem toho však aj z výmeru krajinského úradu ide
na javo, že v otázke penzionovania žalobníka b010 už aj Najvyšším
správn}® súdom rozhodované. Už aj tým bola uznaná verejnoprávna
povaha otáZJky, o ktorej rozhodnúť majú admin.istratívne úrady. Ustanovenia zákona Č. 217/1925 Sb. z. a n. nemože sa dovolávať ani jedna
strana už preto, že úrad správny neroZJhodoval o nároku súkromn·oprávnom.
V dosledku toho žalobník len u administratívnych úradov mMe sa
platenia služebných požitkov na miesto penúe z dovodu, že
jeho penzionovanie bolo nezákonné.

dlomáhať

Ide tu ledy o sporu prekážajúcu okolnosť, uvedenú v bode 1 § 180
Osp., ktorej si má súd všímať v každom období sporu z úradnej povinnosti, a to aj vtedy. keď rozhodnullie druhej stolice po tejlo stránke nadobudlo prá-vnu moc (§ 540 OSIP. v zneni, čl. III. Č. 10 zák. č. 23/1928 Sb.
z. a n.). Bolo· preto treba spor zastavi,f.
čís.
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K znamenání podpisu člena představenstva (správní rady) ,akciové
podle čl. 228, druhý odstavec obch. zák., vypsání pří
jmení.

stejnopisy (ne opisy), zvláště, když na všech čtyřech kusech jest již
podpoi,s Stanislava K-a, ovšoem neúp·lný.
N e j v y Š š í s o u d ulo,žil prvému soudu, by o opovědi znovu
rozhodl.
D

ů

vod y:

Poclle druhého odstavce čl. 228 obch. zák. jsou členové představen
stva .a:kciové společnost< povinni znamenati svůj podpi,s před soudem
anebo podati znamenání jeho v ověřené formě. Ani z doslovU! zákona
ani z jeho účelu nelze vyčísti, že by toto znamenání podpisu vyžadovalo
vypsání plného osobního jména, t. j. jména a příjmení" ja,k to žádají
nižší soudy. Je·stiť účelem tohoto zákonného předipisu, aby soud a třetí
. osoby nahlédnutim do obchodního rejstřilku mohly se přesvědčiti o správnósh podpis~. d,otyčnéhočle~a' př~dstavens;tva a měly podklad pro srovnáni, zda ll'rClty podpIS ve lJ.remmm znamenání uvedený je pravý. Není
také obvyklým v obchodním životě, aby členové představenstva používali při podpisech v obchodním ,styku vedle příjmení také jména. Dle
toho vyhovuje v souzeném :případě zákonnému požadavl<l1 notářem ově
řený podpis S. K-a na opo,vědi, a příkaz :prvého sondu potvrzený rekursním soudem na dopln.ění podpisu plným osobním podpisem, to jest
jména a příljmení, přičí se doslovu zákona čl. 228 (odst. 2 obeh. z.).
čís.

14967.

Tím, že směnka byla označena jako krycí směnka nebylo vyloučeno
dáti ji do oběhu, i kdyby se tak stalo před splatnosti pohledávky k ~ejímuž krytí směnka slouží.
'
Taková směnka mů;,e býti uplatněna a zažalována teprve, když lze
dobývati pohledávky jí kryté.

společnosti stačí

(Rozh. ze dne 19. února 1936, R I 51/36.)
P r v Ý s o u d vrMiI opověď zápisu kooptovaného člena správní
rady akciové společnosti Sen. k doplnění, by opověď byl,a op,"třena
plnÝIm. notářsky ověřeným podpisem kooptovaného. Rek li r sn:
s o u d nevyhověl rekursu. D·ů vod y: Prá:vem žádá první soud o'vě
řený plný o'sobní poclpis Stanislava K-a, neboť »podpisem« v čl. 228/2
obch. zák. rOZUJmí se jen plný osobní podpi·s (srov. komentář StaubPisko k čl. 228 obch. z"k., čl. 19, 44-45, 88, 177 obch. zák., § 16 zák.
Čí's. 70/73 a § 18 zák. čís. 58/106 ř. z.). Právem takéžá;dá prvy soud
podpis oa všech-čtyřech podání·ch, třebas společně podaných, neboť
každé z nich s podpisem tím vložili jest do zvláštního spisu o té které
filiálce uvedeného. Co. do potřeby podpi1su toho nezáleží na tom, že ",míněná čtyři, podání podána byla ve formě jednoho společného podá;ní, s 3

(Rozh. ze dne 19. února 1936, Rv I 138/36.)
Žalobkyni byla odevzdána oď K .... er V. tradici hiancosměuka
s právem ji vyplni,ti. PfOIti směnečné žalobě z této směnky namítli hlovaní, že žalobkyně byla vázán.a úmluvou mezi žalovanými a K .... er
V.:.p~dl:e níž směnka měla s'loužMi, pouze jako jistota až d:o, knihovního
zaj1sÍ€lll posky-tnutého úvěru, že potom měl'a býti jim vracena, a že pohled~vka K .... er V. byla před převodem ,směnky na žalobkyni sku. t~:čne zá~tavnim právem na realitáoh žalovaných zajištěna, takže směnka
jlZ nesmel-a býtI převedena, nýbrž měla býti žalovaným vrácena mimo
ton,elze k;>:cí směnku před splatností pohledávky, k jejímuž !krytí byla
vydana, dali do oběhu. P r v Ý s o' u d zrušil směnečný platební příkaz,
o d,v o, 1 ~ c í, s o' u d zjilsti1v,že tvrzená úmluva se nestala, ponechal
smenecny platební příkaz v platnosti.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoláni z důvodů uvedených
v právní větě.
Civilní rozhodnutí XVllI.

13
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Uznání pohledávky postoupeným dlužníkem vůči poctivému pos.wp níku je samostatným zavazovacím důvodem, hojí nedostatky poWedavky
v době postupu a je pro postoupeného dlužníka závazné i tehdy, jde-U
() fingované pohledávky.
(Rozh. ze dne 19. února 1936, Rv JI 387/34.)
Žalujíd banka tvrdí, že stála v. obchOdním spojení s firmou K, jejímž
maji,telem byl M. Tato firma požívala od žalo~kyně ú~ěr a po~tupovala
žaJlobkynil různé pohlledi>vky, také z f"ktur. Zazalo'vany obnos l~oul :0%
pohledávek z 3, faktm proti žalovanému S., 70% proto, ponevadz n~
faktury žalobkyně po,sky,t1a obnos ve výši 70% faktur. žalovaný t~ke
dluh mnal sUbiv zaplatHi dlužné účty. Avšak I kdyby nebylo skultečneho
dodání zb~'ží a onoho uznání" způsobil žalující bance škodu tím, že
u banky uznal, že skli'tečně faktury obdržel a je ",<platí a proto banka
firmě K po,sky!la výplaty na postoupené účty. žalovaný ~amHI, že účty,
o které běží, ne'Obdržel a rovněž ne zboží. šlo o pohledavky hngovane.
Také 'neuznal, že faktury Za!platí, nelboť o nioh ani llIeo:ě'dlel. P r ~ Ý
s o u d ža:lobu zaJmí~l; o' d, vol a d s o u d uznal podle zaloby. D u vodl y: žalovaný byl upozorněn, že bude v příštích dnech, (20. června
1931) splatná faktura (ze dne 20. února 1931), M-em žalobk)'ni po'sto~
pená, načež žalovaný prohlá'sil, že ví, že tato faktura bude splatna, z~
ji vša,k za,platí o měsí,c později, poněvadž dOjednal s M-em ,prol~nga~1.
Když byl dMe tázán, kdy zaplati ostatní postoupené faktury, odvebl, ze
i ostatní f<lktury z"plati o měsk později. Prohlášení to učiněné ke K
(funkcionáři žalobkynlě), jest pokládati za' uznání ve smys,lu' § 1396 poslední věty obČ. z. K takovému uznáni stači, žádal-U dlwžník o posečk~n~
(viz Ehrenzweig, Občanské právo, 1920 ll. sv. 1 dm, str. 248) a uznam
debitorLs cessi jest samostatným důvodem zavazujicím (vi'z rozhodnutí
nejv. soudu Soude. J.isty z r. 1923 Č. 397). Nepřichází v úvahu',z'~'ali ~u
běží o účty fingované, la jest žalovaný podlle § 1.396 obč. z. za"aZaJil' ,n,asledkem svého uznání uspokojiti odvol'atelku ja,ko svou věřitelku.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D

ů

uplatňovaii vůó

takovému postupníku, poněvadž nicolnost nemůže býti
zhojena uznáním (rozh. čís. 3367 sb. n. s.), avšak takovouto námitku
dov01atel nevz·nesl. Dovolwvání, se předpisl! § 1351 obč. zák. tu nedopadá,
poněvadž nejde tu o utvrzení' práva závazků dle hlavy J. dHu lIl. obč.
ziuk., nýbrž o změnu práva závazků dle hlavy ll. § 1392 a násl,., a postoupená pohledávka byla uznána postoupeným dlwžníkem. Nevhodné
je také odvolávání 'se na rozhodnuti čís. 9780 sbírky Ol. Unger, poně
vadž v něm šlo o nE\poctIvého příjemce a pohledávka byla napadána
s hlediska § 879 obč. zák., tudíž o pří!pad zcela odli'šný od případu projednávaného. Dovol,,,tel taJké v prvé stolici netvrdH, tím méně prokázal,
že žalobkyně v době pOlStupu, pokud se týče v době uznání, byla nepoctivou přífemkY1ilí, to, jest, že by věděla o námitkách postoupeného dlužníka nebO že při náleži,té opatrnostI mohla: je seznalil což by ji jedině
mohlo zbaviti vla:slrrwsli lbez'e,l'slného po,sIÍlllpníka; pokud paJk teip~v'e
v dovolá:ní uvádí, že žalobkyně nebyla poctivou věřitell<ou z důvodu, že
se nedržela pravidel poctivého obchodovwní., povoliwši firmě K úvěr,
a,niž se přesvěd:č.iltJ, O' jeho ,0p~ávněnos.Di, a že ,se méla' předem tázati d'ovolatele na správnos,t postoupených pohledávek, přezírá, Žl' zákon neukMJĎáv tom směru pos,lupnílmvi povinnosti, do,volat.e1lem předpokládané
a že to věc důvěry aJ risika postupníka, je:stliže v~platí postupitel,i, hodnohl dříve, než si zjistil věcný podklad pro ta:kové pŮ'čínání ,nelze z t'Oho
vša,k již dovozovati jeho ne,pochvost, zejména trvalo-Ii' obchodní spojení
s p'OstupHelem ji.ž de'J.ší dobu. Že by t<ukové předchozí pátrání u dovolatele bylo se žaIobkyní ujednáno, a že by žalobkyně je byla, pO'fušila',
dovolatel ani ne<\vrdi,I,. Poněva,dž žaloba byla odůvodněna již z důvodll
uznání postoupené pohledávky, nepotřeboval se odvolad .soud obírati
dalším případným d'ůvodem pro náhradu škody.

čís.

Zaručil-Ii se rukojmí z a v y k o n a tel n o u pohledávku, nemuže
uplatilovati námitky plynoucí z původního právního jednání, z něhož
ona pohledávka vzešla.

vod y:

V)"Ohálzí-li se z ,pro>h<láŠlenJí dovoI,a,belov'a, j.ež učinÍ'! dne 13. č:ervna 1931,
k likvidujídmu úředníku žalobkyně janu K, pak nepo,chybll odvolaC1
soud po právní stránce, dovol1l-l,i z něho uznání, pohledávky dle § 1396
obč. zák., poněvadž tu dovolatel bezvýhradně slíbil veškeré faktury postol.\pené žalobkyni, M., Ipokud B'e. týče firmou »K«, z"lp!laTIi~i, O' ,mě"íc
později, než dle znění fa,ktur byly splalnými. Takovéto uznání, vůČÍI poctivému ,příjemci' tvoří samostatný zavazovaci důvod, a hoji nedostatky
pohl,edávky v době postupu, a je pwto pro po'stol\peného dlužníka závazné i v takovém příip"dě, kdyby šlo, dle tvrzení dovolatelova o hngovaně pohledávky. Pouze námi,tku nicotnosti mohl by postoupený dlužník

14969.

(Rozh. ze dne 19. února 1936, Rv II 395/34.)
, P?dle předlile~u žalobkyně zaručil ~e žalovaný pí,semným prohlášen,m,. ze zapl~tl jeF vykonatelnou porhledavku proh josefu O., jež jí vznikla
pmtt Franl!.sku Seh. a, joslefu O. pmdleljem váhy, la to do turč:Hého .dne.
r.r~ti ,žalobnímu nároku, na zaplacení této částky namítl žalovaný mimo
]lne, ze josef O. byl spolu s Františken.l. Seh. odsouzen k zapl<l!cení oné
cen~ za váhU! soudem mí,stně nepřfslušným podle § 6 z<lk. o. splát. obch
NI z š í s o u d y zamítly žalobu.
N e j vy
tu jde, v

Š

š í s o u d nev)'hověv dovolání, uvedl v otázce, o niž
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Hod je v platebnej zápovedi uvedené aj oznámenie, že štM (daňový
veriteY) je oprávnený pohl'ladávku-po výšl«t vymáhaných nedoplatkovvybrať, daňový dlžník je oprávnený domáhať sa sporom složenia zabavenej poh!'adávky u súdu, jestli mu dotyčná platebná zápoveď s uvedeným oznámením doručená bola pop o d a níž a lob y.*)

(Rozh. z 19. lebmára 1936, Rv IV 678/35.)
V spore žalobkyne yd. Oizely O. proti žalovaným Bartolomejovi V.,
ml. Bartolomejovi V. a Ludevítu V. -o 50.000 Kč ža,lovanÍ- pri'ebehom pokračovania pred súdom prvej stoHce predložili sadu platebnú zápoveď
vydanú berným úradom v K., pod!'a ktorej tento berný ú",d zabavi,1 pohl',.dávku žalolhkyne yd. Oizely O. u žalo'v,aných, a inamiet",li, že žalobkyňa v dosledku tejto zápO'vedi nemá "'kHvnej legítimácie k vedeniu
sporu. žalobk)'ňa na to svoju žalobnú žiac\osť modioliikovala tak, že žiadala, aby žalovaní boli zaviazaní zažalOovanú sumU! s prísluše'llstvom
složiť bud' do súdneho d'epozitu, buď zaplatiť ju prtamo u berného úradu
k dobru žalobkyne. Vše t kyt r i s údy modiHkovanej žalobe vyhovely. Najvyšší súd z týchto dóvodov:
Zákon ,ČíIS. 76/27 5b. Z. a n. dovol'uje v § 387 dlžníkovi, že ,moze,
llen čo bola jeho pohl':adJáJvka daňov,ollli exelkúCÍoou ,vabavená, hez súhlasu
exekučného úraduI dom~hať sa žalobou toho, "'by bola slo'žená u súdu
pre exekučný úrad.
V platebnej z~povedi je ske u,vedené a'j oznámenie, že štát je oprávnený pohl'adávku i s prípadnými úrokami vybrať O!Ž po výšku vymáhaných :nedoplatkov, ale je nesporné, že dot)'čná zápoveď i s týmto oznámením bo,la doručená dlžníkovi, t. j. terajšej žalobkyni až po podaní
hloby, hod 2. odst. § 383 cit. zák. výslovne predpi:suje, že oznámenie
o oprávnení k vyb-raniu tf e b a už p r i p I a t e b ne j z á IP 00 ve d I
dOfU\čif tak poddlžní'kovi ako i d li Ž 'll í k o v' i. Odvolací súd, n~porušil
preto hmotné právo, keď uznal opriwne'llie daňového dlžníka k žalobo
s návrhom, aby jeho zabavená poh!'adávka bol a splnená složením do
súdneho dopozita.
Úro

14971 -- 14972 __

sb. 1555, 1591, 2245, Sb. n.
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ODvolatel převzaí rukojemský závazek za Josefa O-a za vykonate!··
nou pohledávlw s příslušenstvím, že bude do určitého cine žalobkyní
zaplacena. Tento rukojemský zwvazek dovolatelův spočívá na s",mostat~
ném právním jednání, které s původní koupí váhy již není v so"vI'slosh,
a do'volatel nemůže proto jí'ž uphtňovati námitky vyplývající z -oné koupě,
zejména námitku, že Josef O. spolul s Františkem 5ch. byl odsouzen k zaplacení kupní ceny za váhu soudem míslně příslušn.ým vzhledem k § 6
býv. zák. spló\tkového.

,,) Srovnaj:

Čí,s.

S.

92C\7, 1083Q, 11132, 14212.

čís.
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Předpí~,§ 46 odst. ~ nesp. zák•. ,'Čís. 100/31 pkltí také o' dovolacím
rekursu v nzení o cestách nezbytnych.
(Rozh. ze dne 20. února 1936, R I 18/36.)
Niž š í ~?~ d Y zamítly žádost o zřízení nezbytné cesty.
Ne j v y s S I' so Ul d nevyho"ěl dovolacimu rekursu.
Důvody:

?ovol~Ci rekurs je podáln proti u'snesení: rekmsního soudu, jímž usnesem prvm stohce bylo ,potvrzeno. Jde tedy předevšim o to I t' I' "
,
t' 'h
b ~, h
'
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.
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mi:ni,sterstva o t'e't o o,t"azce. O tovsa,k
'
. vyjadrem
.. dě příslušného
.
.
v.,s?uzenen; Jmpa neJde . .Jr'nak obsahuje odchylky od obecných nředP,ISU, platne I pro dovolacl rekms jen potu,d' z'
t
.
'.
•.
. h'
"
e us anovuje v kolIka
s"ej'floplse;c :.res't :e'kurs poda,til a, ž,e odp:ůrci stěžovatelle se m~hou o .rek~r~u V!J~dřl:1. Zakon neobsahuje nic, tedy ani nic odchylného od obecny'~ pre pISU, o tOo~, za jakych podmínek _ vy'jma svrchu zmíněn'
pnpad - Ize dov,olacl re1<urs podati Platí tedy t"'l'e' o 'dov 0"la'
y
'Clm re kursu
v nzenI,O :estach nezbytných obecný předpi·s § 46 odst. 2 nes zák
podle
nehoz .
lze mlmořádny' dovolací rekurs' ,podat·I, jen
. pro neza. kP.
'," '
onnost.,
zre}my" rozpOJ se spl'sy nebo z',!"atečnolst. Ve věci není žádného z důvod~
zm, a, teeno,stl
h SOud'IU ze
"
,'t
vrho
tl' podlle,,
...,§ 41 za-k. Cl'S. 100/31 Názoor ,nI"'"
ZSIIIC
na, ,'va,e e, !,~zaJlstwse. Sl při na,bytí parcely čÍs.' 404/1 právo: řVezdu '
k n!, dopUlsllh. se palme nedbalo'sti a tím sami, způsobili'
.p J t .
da)1 cles§tovního spoje!,í, nepříčí se jasnému a nepochyb~éz~Un~~~~ío~er:~
smys' u 2 .odst. 1 zak. ČíIS. 140/96. Není tu led
'1
.
~~u~'~VOI~~i ,rekurs ~vá~í k d~lič~ní domnělé nlz;:~:~~~t~,Oj!"' v~~~v~oě
.vy, ou nespravneho pravnrho posouzení. Nes rávné 'rá .
, ~~~z~~~O~~:'~ ;e~p~aVňk~jed,k podáni mimořádného (;~VOlacíh~ r:~uis~~
dO'volac'
ekPre po, a ,u § 46 odst. 2 zák. Čí,s. 100/31 nemohlo by·ti
lmu re u",su vyhoveno.
" " ,

•

v

•

•

čís.
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předmět sporu, domáhajj-Il se sice obě žalob

'.
,avšak byl-Ii v dříVější žalobě uplatoěn j~ý z~~~~
Zuctnnos i r.ozhodčího výroku než jest uplatněn v pozdějŠí době.

~~z~~~Č1hOt vyroku,

(Rozh. ze dne 20. února 19,36, Rl 70/36.)

I
,

I

_

čis.

14973 -

-

čís.

14974--'.
199

198

žalobkyně podala na žalovanou pojišťovnu žalob,: o zr.ušeni rozhod:
čiho výlfOku, již opřela ,ocluv,ocly § 595 či's. ,1a 3 c'. L s. zaolobolu, o ntz

tu jde, domáhá se rovněž zrušení téhož ~ýrCY~u'. avsak ~. duyodu § .595
., 2 6 c ř sPr v y' s o u d vY'hovel namltce zahalen,e roz'1pre a
CIlS. a
..,
"tk
h" n' rozepře
žalobu odmítl. Rek u r s n is o u d zamítl naml u za aj e e
,
a uložil ,prvému soudu, by v řílzení po'kračo~al a rozhodl.
N e j v y Š š í s o II d nevyhověl dovol&Cl'ffiU rekursu.
D li vod y:

Nitmivka zahájené rozepře před,poklád~ mimo, (o,IOžno'st stran i !otožnost s:porného předmětu, a tato zase predpoklada souihlas~ost pravniho důvodu a právního' nároku v obou sporec~. ~a tuto zasadu, vy:
jádřenou v rozhodnutí čís. 7343 'sb. n. s., odvolava se nejen n"paden~
usneseni, nýbrž i dovolací rekurentka. Rozcházejí se vša~.v 'P?d~tat~
v tom že podle dovolad rekurentky jest v obou spore,ch,)e;: pnc?azej
v úvahu právní důvod totO'žný. Při tom pokl<ÍJdá za prav~l duvod JSOUCnost ro;h;odčího ,VýrokU! a z něho plynou~í, pr~va pro 3:0e, stra~y, a SIC:
zejména pro stranu žaluljicí i možnost na~~k~h ro~ho,dclo vyrokJ~~o•.bez
účinný. S tímto právním názorem'opojímaJlcl:m I~ra;m duvod pnlls slro.c~
a nerozlišujídm přesně právní, duvod a pravnd narok" nelze souhl~SIl!.
NáfOlk v soulzenémsporu nalézá vyjádření v § 596 'prvm odstavec c. LS.,
podl,e něhož se žaluje na zrušení rozhod,čího výroku, .důvode~. pak. toho
jest oezúčinnost rozhodčího vyrol<u podle § 59? ,c. :. s. Po,nev,a~z pak
toto zákonné ustanovení, z",hrnuje vý,četmomČlte dUlvodyo O~zuč.lllno.'l!
pod č. 1-8 (a dů!Vocly ty, jako souhrnné pojmy, moho~poZU'sta,val! z vIce
1JV11Iáštrníoh dCl'vodú, na přík1. jest-li důvod oezúčirnnosl! podle čis. 1 § 5?'~
c. ř. s., opřen-li o, nepl;rtnost smlouvy, může tato n"platnO'~t z;rs~ oyl!
opodstatňován;r ouď nezpů'sohillostí osob, neo'O' vadou proJevene vule
a pod.), zakládá-U se ,žalob" n~ některé~ z nkh. (sro,vn. doslov § 596 .
druhý odstavec c. ř. s.), jest mll! za to, ze pravmm cluvo;lem JSou ty:to
určité důvody, které se ve sporul1platňují, s.e sku.~kovtm zakl~de:n!k ?~1':
se vzt",huFcím. Pokud jSOllJ tedy v souzenem .pnpade ~iplatl1?,:,a~y J~ne
důvody bezúčinno'Sti (§ 595 čís. 2 a čís. 6 c. r. s.), nez~l v p.red.choz~m,
neni zd.e totožnosti právního důvodu a tudíž ani totozno,sh predmetu
~poru, takže nemá místa námitka zahájené rozepře.
čís.

14973.

Pracovní soudy.
.•
'
'
,.
V řízení před pracovními soudy nem predepsana přípravna Ihuta
mezi doručením obsllky k roku a dnem roku.
(Ro,zh. ze dne 20. února 1936, R I 97/36.)
Proti ro,zsudku pro zmeš'kání, vydanému prvním soudem, upl.~tňaval
žalobce v odvolání zmatek (§ 28 čís. 4 zák. o prac. soude,ch); leJz shl~
dával v tom, že obsílka k roku nebyla doručena Jemu, nvbrz domovm~

kovi, který poslal sice obsílku za ním pod novou adresou, a,le tak pozdě,
že mu byla doručena až v den ústního jednání, takže ;rni &wtomobilem
nemohl včas k roku se dostaviti. O d vol, a c í s o' 'Ul d, nevyhovÉÍl od~
volání. D ů v od y: Žalobci, který neudal soudu (§ 101 c. ř. s.) změnu
adresy, doruče!,a byl~ obsíllka k ~Okll dne 28. 'Srpna 1935 pod starou
~dresou v ,dome,.kde zalobce. byt s!.'po~ech~l - a !o domovníko'vi, jehož
zalobce vyslovne zplnomocml k pr1Jel! oblsllky s tlm, aby ji za ním domO'vník posla~ Nelze !edy ml~vHi o tom, že br žalobd byl,a neúkonným
postwpem o,dnMa maznost pred soudem prOjednávati a že oy tU' oyla
vytýkaná zmateono'St.
Ne j vy š š í s o 'll',cI nevyhověl rekul'su.
D II vod y:

Obeslání k prvému mku moblo hýti žalobci> podle § 102 c. ř. s. (§ 19
zák. Čí's. 131/31 Sb. z. a n.) doručeno náhrad'rlím ,zIPúsobem. To se také
stal'O, neboť obesláni ta oylo mu doručeno v jeho bytě, což napadené
u!snesení vý1s10vně zjišťu1e a z čehož jest stěžnvateH také v dovolacím
rekiurs<l vycház'eti, a dorulČ'el1i, bylOl Y'ylkonáno k 'l'UIkám domovníka, kt,erý
jednak byl dozorčí o,soboUl ustanovenou pronajímatelem žalobcova bytu
a v té,mže ,domě by~lel, j:~nak měl ještě ad žalobce zmocnění, aoy
soudm ObSllliku pro neho, pIIJa!. Takto vykonané doručení plně hovělo
. ust~n?v.en! § 7 odst: 2 ~ře~pis~ o do:r~čování soudních vyří>zení poštou,
uvereJnenych ve sdelenl Vestmkw mlllllsterstva 'spravecllnosti roč. 1928,
strana 1~4. Nelz: mu tedy, vťtýkati nezá~o~nost. Stěžovatel ovšem již
v odvolam uplatnoval tak,e, ze mu o,oeslam oylo doručeno opožděně.
Žaloba oyla podána dne 26. srpata 1935 a rok byl Ulsta:noven na den
30. srpna 1935. Obeslání oylo vypraveno soudem prvé stolice dne 27.
srpna 1935 a doručení 01'10 vykonáno jíž dne 28. srpna 19>35. Poněvadž
byt ža~obc~'V. ~yl '! předmě,stf 'Sldl" pracovního, soudu, oylo toto doručení
vj'konano Jeste vcas, &by se žalobce dne .30. srpna 1935 mohl dostavíti
k roku., Pro, zpravet;í žalobce o ro'klu zbýval ještě celý den. Ustanovení
§ 25 zak. Čl'S. 131/31 SO. z. a n. (§ 19 jedl1acího řádu pro praco'vní
soudy) ne:pře~pisltje nějakou přípravnoU' lhůiu, která by musela ode dne
~oku ul?lyn?,~l1, nýbrž naopak § 25 zákona a :pracavn.ích soudech a § 19
]ednaClho ,:ad~ pro pracovní 'Soudy ukládají soudu, aoy prvý rok neo
rok ~ ~ahaJelll sporu ustano'vil, zpravidla do, pěti dnů ocl podání žaloby,
?~oramce mu mkterak, aoy tento, r?k ustanovH na dobu ještě '!<cratší,
jak se y~lo v tomto, sporu, Že by. hmto postup~m soudu oylo ža,lobcí
. znemozneno, aby se k wku dostaví!, nelze uznati.
čís.

14974.

Zákon o pracovních soudech.
Pr~co~ sou~ ?eni 'příslušný rozhodovati o nárocích domo..níka za
konane prace, ant jdi)-h o práce nooomovnické (praní prádla).
(Rozh. ze dne 20. února 1936, R I 115/36.)

-

čí-s.
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čís.
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žalobkyně domá;há se na žalovaném částky 700 Kč ,proto,. Ž':: .by,vši
ustanovena domo,vnici v domě žalovanému, a Jeho bratru nalezej1cnTI,
konala pro rodinu žalo,vaného i prá·ce nedomovni<;ké (pra;ní p:ádla), z~
které,žto práce jí pHsluší obv}"klá odměna v pozadovane vySl. P r v y
s "U od' vyhov"l, žalobě částkou 350 Kč. O d vol a c í s o II d o,dmít1
odvolání. D ů vod y: Předmětem jednáJní odvolacího soudu Jest pouze
či<stka 350 Kč. Jde tu proto v řízení odvolacím o věc nepatmou. Podle
§ 501 c. ř. s. je odvolání přípustno jen z důvod" zmatečnosti v § 477
ČJ's. 1-7 .c. ř. s. vytčených. Poně'v,a,ďž žaJlov,aný ž,i<dnoiU'z těchto zmat,eč
nosÍi však neuplatnil, je dovolání nepřípustné. Pokud žalovaný vy~lov.~j~
názor, že zákon ze dne ll. prosince 1934 Čí's. 251 Sb. z. a n. nepnchaz~
v souzeném přlpadě v úvahu, poněvadž se nevztahu~e na soudy praco~m
a okresní soudy, které jednají mílsto ni'ch (čl. IV. odst. 1 uvedeného zak.
a § 42 zák o prac. soueleoh), IPfehllí,ží, že ,"o vepři neproi'ednal .soud pracovní ani soud, jednající na mÍlsto něho. Také dle § 1 odst. 2 z<lk. o pr~c.
soudech jsou z působnosti prwwvního soudU! vyloučeny spory o pravnÍ'Ch pomě'fech domovllllÍků dlle § 16 ziťk. ze dne 310. !;edna 192'0 čís. 82
Sb. z. a n.
N e j v y Š š í s o u d 'odmí,t] rekurs.
D

ů

vod y:

Jde o nárok »na odměnu za jiné s·lužby« podle druhého odstavce

§ 6 zák. ze dne 30. ledna 1920 čís. 82 Sb. z. a n., k jehož projednáváJní

a rozhodnlltí jest povolán řádlllý soud podle zákona c soudní pří'sluš
nOisti Ipo'volwný (§ 16 ci,t. zák.). Na tom nebylo' nic změněno zákonem
o pracovních soudech čís. 131/31 Sb. z. a n., neboť druhým odstavcem
§ 1 tohoto zákona byly z příslušnosti pracovních sOUldů vyloučeny mezi
j,i'llým spory v § 16 zálk. 6í1S. 82/2.0 Sb. z. a n. dotče'~é. 'N~ sou:ze~~u
věc }est tedy pOlUžiU pfedpisu § 501 .c. ř. s., že v nepatmych veoech muve
rozsudek prvního soudu býti> vzat v odpor "dvolánLm jen pro zmateč
nosti v § 477 Čí's. 1-7 c. ř. 8,. vypočtené. Nejvyšší soud odůvodni'l v čet
ných ro,zhodnulí.ch, k nímž se pro. stručno'st odlkamje (Sb. n. s. 7158,
346, 976.0) zásadu-, že pro pojem ncpatnné věd ve smy'slu § 5.01 c. ř. s.
je nerozhodno, zd,a nárok, o němž mají rozhodovati vyšší soudy, byl
nepatrným ji\Ž .od důvO'du" či zda se jím .stal teprve po,zd'ěji buď dúsl~d
kem obmezení žalohní žádosti, čj, byv rozštěpen rozsudkem prveho
soudu. Podle § 448c. ř. s. v doslovu čl. 1. Čí,s. 1 z~k.čis. 251/34 Sb.
z. a n. jest po'ldádati, za věc nepatrnou spor, v němž hodnota předm~tu
nepřevýšuje částku 50.0 Kč, a toto ustanovení hodí se i, ~a SOll'zenou vec:
ježto podle čl. IV. dotčeného zákona tato změna cenove h'ramce neplall
toliko pro spory u pracovních soudů, u zvláštních oddělení okre,snich
soudů,pro spory pracovní a u okresních soudů, jednajících 'll,a ~j,st~ pracovních soudů (§ 42 zák Čí'S. 131/31 Sb. z. a n.). V souzene veCI jednal
však a měl též jednati řádný soud. RO'zsudkem prvního soudu byla pů
vodní pohJ.edávka rozštěpeml ve dvě ,části po .350 Kč a ž.alovaný se .
odvolal a přirozeně odvolati mohl jen, pokud byl óÓisGuzen k zaplacení.

čáJstky 350 Kč. Bylo-li jeho odvolání odmítnuto odvoIacím soudem jako
nepřípustné, když tu jde o bagatelní věc, je rekurs k nejvyššímu soudu
nepřípustný podle § 517 odst. 2 c. ř. s. (Sb. n. s. 976.0).

čis.

14975.

K § 1 ex. ř.
Mezitimni rozsudek může bý,u exekučnim titulem jen co do nákladů
sporu jim přisouzených, nikoliv však pro právni :poměr nebo právo jim
určené.

(Rozh. ze dne 20. února 1936, Rl 174/36.)
Mezitímním rozsudlkem bylo uznáno právem, že žalobní nárok vymáhajícího věřitel, na propo6tání služební doby je důvodem po právu.
K žádostí, žalobcově (vymáhajídho věřitele) povoHI p r v Ý s o li' d na
základě tohoto rozsudku podle § 353 a ná,sl. ex. ř. exekuci, by bytlo na
povinném čsl. státu vynuceno propo.čí,tání služební doby vymáJha'jídho
věřiiele dle výnosu ministerstva železnic ze dne 14. li>stqpadu 1921. Neprovedl-li by železni,ční erM prop06tání služební doby vymáhajídho
_věřiteI.e, jak exekučním tHulem mu bylo naří'zeno, měl vymáhajíCÍ! věhtel
býti> oprávněn dle § 353 ex. ř. nalvrhonolu,tli jJ~opočíltání této sllu'žební doby
soudním znakem sám na náklad povinného státu. V tomto, případě povínnému státu bylo .uloženo zaplatiti náklady, které by vznikly provede. ním tohoto propočí,tání. Rek u rs n í s o u d návrh zamíltl.
N e j v y Š š í s o ll> d

nev)'lhověl

D

ů

d·ovolacímu- rekursu.
vod y:

Mezi,tímním wzsudkem, o nějž se opírá návrh na povolení exekuce,
byl? U'z?áno právem, že uvedený v něm žalobní nárok na propočítání
s:lmebm doby stává po právu. Jde tudíž o Ulrčovaci výrok ve smyslu
dr,?hého odstavce § 393 c. ř. s. Takový mezLtimní rozslldek se síce poklada podle § 393 odst. 3"první věta c. ř. s. za mz'sudek konečný, ale jen
vzhl'ed-em k opravným prostředkúm, nelze Jej však pokládati za samost,:tn.ý rozsudek: pokud se týče exekuce, ,nebo'ť v § 393 c. ř. s. není ob. sazeno p'Odobne u:st"novení v tomto směru, jako v § 392 c. ř. s. o roz. sudikIU část~čném. Meútímni ro",sudelk, i když nabude formální, pf/wni
mO,CI, ~emůze p'Odle Isvé povahy býti exekučním Htulem pro určený v něm
pravo' " pomě!. "n,ebo prá,;'o: ji'ž ,proto, pon,ěvadž neohswhuje odlsouzeni
odpUofce k .neJ<Jkemu pllnelll neb OJpomenuÍl ve smyslu § 7 odst. 1 ex. ř.
Za eXekll'CI bylo hy lze ž;ida,li' ,na jeho základě jen k vymáhání nákladů
spo,pu, kdyby v něm byly přisouzeny. Ježto návrhu na povolení exe1kuce
nehe vy~ovéti již pro. nedostatek exekučnílho tiMu, nebyl'O třeba zkou"
malt dalsl otazku, zda' by navržený způsob exekuce byl přípustný čiH ni.c.

-

Čís.
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tís. 14976.
K § 158

obč.

zák.
§ 158 obč. zák. vyhovuje průkaz, že ditě nemohlo býti manželem zplozeno.
Předpis ten nebrání tomu, by nemožnost zplození ditěte manželem
nebyla prokázána výpovědí manželů k důkazu o tom slyšených.
Předpisu

(Rozh. ze dne 20. úno,ra 1936, Rv I 301/34.)
P r v Ý s o u d. vj"hověl ža:lobě na oduznání manželského původu dípodle § 158 obč. zák., v nÍ-ž žalohce popř-el, že hy by.1 s matkou dív kriiické době soulnžil namítaje, že matka dí,těte v této době souloži,la s jill1ými mu~i. O d vol a c í s o li d uznal podll,e žaloby.
Ne j 'v y Š š í s o u 60 ulo·ži.] odvolacímu soudu nové jednáJní a rozhodnutí.
těte
těte

Důvody:

Prvý soud nabyl na záJkladě svědeoké výpovědi matky dítěte Marie D.
přesvědčení" že tato ·se ž",\'ohcem již od čepvna 1931 nesoulo,žila a že
tudí'Ž dítko nemohlo býti jím zplozeno. Odvolací 'soud uvedl, že nel,ze
uznati, že žalohce podal důkaz o nemož,no.sti Zpilození, ditka podle § 158
obč. zák., ježto ,prý '1prá~llIolst svědecké výpovědi matky ditěte, podle
níž tato v době početí páchala cizoložství a podle niž dítě není manželem je1ím zplozeno, není potvrzena jinými svědeckými, v~pověďmi. Provedení důkazu výslechem stran odvolací soud nenařídi.!, ježto prý ani
přísežná výpověď žal'Obco'la o tom, že s manželkou v kritické době neobonva,l, hy 11i~p'ostačH,a k důkaiZlU, proto'že tu Inle,ní jiných důkazů, .než
svědecké výpovědi matky díitěte a pro.tože anisouihlasné výpovědi obou
manžel,ů 'Samy o sobě nepustačují" aby uznáno bylo, že dítě bylo zpilo",no mimo manželství. Předpis § 158 obč. zák. nevyžaduje, aby manžel
dokázal nemožnost soulože ,vůbec, nýbrž dostačí průkil'z, že dítě nemohlo jím býti zplozeno. Podle U'stálBné judikatury nejvyššího soudu
stačí důkaz, že v kritické době (§ 163 obč. zák) nedošlo mezí man.želi
k pohlavnímu styku a lze k prokázání této O'1<iolnos,ti ,použíti í svědecké
výp""'ědí manželky i, vý'slechu stran; není zá:konného důvodu, aby před
pis § 158 obč. zák. hyl vykláJdán jako obmezeni důkazů v tom směru, že
hy svědecká výpověď matky, pokud se týče výpověď manžela jako
strany nenlO'hly plati,ti za dostate.čný důkaz pro nemo·~no'st zplozeni manželem (mzhodnutí Ns. 1452, 4391, 7677, 12972 Sb. n. s.). Podle těchtO'
zásad řídi.! se prvý soud, neboť jeho skutkovým zjilštěním, že mil'tka dítěte nesou.loži1a s manželem v kri,tické době, byl podán důkaz, že dítě
nemohlo býti zpl'Ozeno žalobcem. Před,pi1s § 158 obč. zákona nebyl 'Ovšem
tomu na překážku, aby odvolací soud podle předpisů procesního práva
a zejména za šetření zá,sil'dy bezpmstřeclnosti přezkoumal - a to pokud
se týče hodnocení výpovMí svědků, na základě volné úvahy (§§ 463,

~
) _ toto z'J'i'štění p[v.éiho 'SOUdiU, kiteré bylo př·edlp.okladem
272 c.
~ I b
b SI toto
, ,r. nís. o.tázky nemožnosti zplozenI. d'tk
I a za ocem a il' y
pr.~/:t~uď osvoji.1 nebo se od něho od,chýlil (§§ 488, 498 c. ř. s.). To
~~!ke odvolad souďne,u,č,inil a. zp~~,obil tím vadnost říze;~í (§ ~03 Čí~.
~
) která znemozml.a ne'jVysslmu soudu rozhodnutJ ;,e v,ecI same.
~ r. s; Íi odvolací. sou.d při dal'ším jednání !svědeokou vypo,veď, matky
di~~'~;~-e spojení s jinými ji'ž proveden~~i~(\kazr za dost~čwjící k pro" " ' 'ku.tečlJlosti že·s mil'nželem v I<ntJcke dobe nesoulozlla, bude mu
kazam. s
~,
.. dni.'h o fl'zem
"
, vyse
'I ch em
, ~ o,vil'ti'
o pří,padném doplnem
pruvO'.
znovU
I.
•
°
d k'
"č·~"
. uvaz
"čemž by aróť nemO'hIl,y obstál! duvo y, tere v ,pn lne nepnstran"
d 'h naJpad e,něho roz't' pn
'tohoto důkazu .uvedl" odvolao sou d v dOuVO!eC
pus
ent
'
,
I
."
~ d
, a"l' za bez
sudku. Dů'kaz dO'sud neprovedeny ne ze JIZ pr,e :em pp~ 'hl'a~
',s?v,
, to' tím méně jde-I,i, o· spor o oduznam manzel'skeho puvodu,
~e',~~~ž podle povwhy věd výpovědi manželů jsou zpra~i?la jedinými
růvodními prostředky. Tuto bezcennost ne!:'e o,podstatmtl anI pouka~em na § 158 obč. zák, jak svrchu bylo dohceno.
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Věřitel má proti kookiursní podstatě nárok na ~odd~lené uspok~lje"!
podle § 48 konk. ř. vydánim částky složené na soude dlU~nikem, l?;a Jehoz
]měni byl později vyhlášen konkurs, jen tehdy, stalo-lise slozeni na
soudě řádně. Pokud tomu nen! tak při částečném plaJcení.

(Rozh. ze dne 20. února 1936, Rv I 860/34.)
'ú,padkyně Emii\ie L. a Eisa M. měly od žalu1íd v n<tjmu hotel »G.«
za roční náůemné 240.000 Kč. Usnesením ·okresního ·soudu v K. ze dne
·24. října 1930 k návlfoo ža,lující bylo jim ,nařízeno, ,aby od,:vz~alr do
1. ledna 1931 Mj atý předmět. ProtI tomUl podaly ~p~dkyne na~,lt~y!
jimž nebylo. vyhověno. úpadkyné zůstaly po dohu trvam spom v ~.zlvam
najatého objektu. Dne 1. ledna 19M a 1. _červ~nc~ 19.31 ~lozl,ly po
36520 Kč 40 h do ,soUlclní úschovy dle § 142~ ob-co z<lk. Jakozto častky
nájemného, jak si je vypo,čeHy san;y., \,oněvw~ž, ~~. Karel H. jak? zá:
stupce žalující odepřel částky ty prVjah. ZallUj>cl zrudala zapla:enl cele
činže 240.000 Kč a pod",I",.na tuto ča,stku dne ,28. s~ipna 1,931, z.alo:?u ,a
uvedla že žalované sice jí nabídly obnos, ktery se pm zdal byh pf/meřený, t: j. 73.040 Kč, že však to odmítla, a že složení k slOudu, které ~a~
lavané .předsevzaly, nemá pro ni žádného ,právniho výz.n,amlU, O Jmen~
. žilovamých prohlášen byl kOI1ikulfs. dne 24. 1'l'Jna 1931. Sprwv~e kon~ursm
podstaty Dr. Pavell S., j-enž vsto.u,pll do sporu, uz,nal co do duvodul Ulplatlli
za použivání hotelu za rok 1931 ve výši 120.000 Kč a tedy za dobu od
1. ledna 1931 do konce záři 1931, t. j. do vyklizení hotelu částku
90.000 Kč a by,lo proto také částečným rozsudkem. dne 11. d;ub,na 193~
uznáno že straně žalující tato částka jako pohledavka protI zalovane
stmně PříSlu,ši. Zaloba na Vj"dání složené částky ~ soudu, 'P?dané pr.oti
konkursní ,podstatě, byla zamí,tnuta s o tl d Y v sec h trl s t o I1 c,
n e j v y Š š í m s o ude m z těchto
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Podle § 1425 oibč. z. je ,vol'no dlllu:žníku, n"clhce-Ii ,v,ěřitel placení' při
jati, cllužný obnos slo.žiti k soudu. Stalo-Ii se ta,k fá'?,~ě a bylo-:i, to vě
řHeli oznámeno, je dlužník zproštěn dluhu a prechazl nebezpecI :',:ho~
dilé zkázy a zhoršení věci na věřitele. Je tedy směrodatlno pro resenl
tohoto ,sporu, zd<l slož'ení, obnosů 36.520 Kč 40 h a 36.520 Kč, ,40
k soucLll' bylo provedeno dlu,žnicemi (pachtýřkami hotelu ,,0.«) radne:
Stala-Ii se tedy deposke 'soudní, řádně před vyhlášením konkursu, stav a
se obnos složelU,ý jměním, ohledně něhož ,přís,luší věřiteli vůči konkursní
pod<sta'tě nárok na, oddělené Ulspokojení dle § 48 konk ř., neboť ?~no~
ten. jlest v soudlníml us:cho,váni'lpro Ivě'ři:t1eil,e a lSOIUd. ma povInnost Jej vent,eh
vydati i bez souhlasu dlužníkova. částečným rozsudkem dle uznání ze
dne 11. dubna 1932 byla úplata, 'která příslušela žalobcům pwti pachtýřkám za užívání zmíněného· ho'telu od I. ledna do konce září 1931,
určena částkou 90.000 Kč. Z toho zjevno, že čáJstka 73.040 Kč 80 h,
pachtýřkami k úplnému vyrovnáni dluhu složená, p'řed u"alením konHJu:rsu nepostačovalla k úplnémul zap'lacení j:ejkh dluhu ;t, ježto věř,tel
částečné placení přijmouti nebyl povinen (§ 1415 obč. z.) a je t~ž ne.přijal, uznal odvnlaCÍI soud správně, že složenÍI k soudu, se nes'tal~~ r~dne,
a, důsledkem toho nezprosti,lo pachtýřky hotelu dluhu a obno,s ]Iml sl'Ožený nestal se jím odděleným jměním k u,spokojení žalobců, uloženým
pro ně u soudu dle § 48 konk. ř. Právem proto správce konkursní podstaty pokládal obnos 73.040 Kč 80 h pachtýl1kami k soudu složený za
součá,st konkursní podstaty a právem nesvolil k jeho vydání žalobcům
po vyhlášení konkursu. Rovcněž právem nevyhověl zástupce pachtýřek
žádosti žalobců ze dne 17. října 1931 k vydání obno,su toho, když žalobci jej nech!;;'1i přijati' na úplné ulspokojení, nýbrž jen jako splátku na
jich pohledávku:.

!'
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Osmihodinová pracovlÚ :doba.
Pokud jest .skleplÚk, procujíci více tl(ež 8 !rodin
tem odměněn za všechny pracovní úkony.

denně,

celkovým pla-

(Rozh. ze dne 20. února 1936, Rv I 188/36.)
Žalobce pracova'l u' žalovaného j",ko sklepník denně 17~/2 hodiln,ač
práce přes čas nebyly úřadem žalo'va:nému dovoleny. žalobě na náhradu
odměny za priÍJoe přes Č1lJS, opřenou, o ,bezdůvodné obohaceni žalovaného,
oll i ž š í s o u d y nevyhověly.
N e 'i' v y Š iŠ i s o II d ul'ožil odvolacímu soudu nové jednání a rozhodnutí.

o ů vod y:
Odvolací soud má za to, že žalobce byl za vše'chny práce přes čas
odměněn, ježto žalovaný zaň z<upravil polovici pojistného

přiměřeně

k nemocen.skému pojištění a poskytl mu volný byt a st:a~u a příležito:,t
vyzískati na zpropitném as 25 Kč. denně. ,Práven~ vytyka do,vO'~ate~" ze
bylo povinností' žalo,vaného. ~radllI' ze s~eho cele pOFs!ne za zalQ,~ce,
'ežto týž neměl mzdu v penezH:h (§ 162 zaik. č. 231/24 Sb. z. ,a n., ;pokud
]se týče zákona č. 189/34 S~. z. a n.); Nebrlo tudíž lze přihlížeti.při posuzování ,přiměřenosti' odmeny za, pmce pres čas k ,pol?,v"c~ P?pstneho.
Práce přes ČilS v podniku žalovaneho nebyly povoleny pnslusnym sprav~
'm úřadem a šlO' tedy o práce zákonem zakázané. ža,loba mohla bylI
~~řena jen o důvod bezdůvodného obohacení zamě:stnavatelova ~Sb. n:
s. 12158), což se skutečně :stalo, a bylo tudj.ž zk?,uma!t, zda Se zalob-cl
nedostalo za celkovou práCI (do~olenoill' osmllhod~,~oy.?:u :,ne~ovo1e~o~)
takové odměny, že tímto celko-vy:m Iplwtem byl pz pnmerene odmenen
za všechny své praoovní úkony. V sou,zené věd bylo tudíž vycházetI
. ". z průměrného ,:,ýdělku skl,q~níka, pracujídho jen p~ d.ovolenou pracov~!
dobu ,osmi, 'hodm, a nema]11Clho plat v hotovostI. Zejmena bylo nutno tez
zjistíti, zda se tak~vému za'~'~lSlnand; odkázwnému ~a :po,U'~é zp;opHné,
poskytuje v ta:kovych podmcl,eh, j~kym )e p~dmk zalo~aneho,. I ,su~va
a byt či jen strava a bez bytu. Oale melo bylI o!b:]<usneno, kolIk SI' zaJ,obce'mohl na zpropitném vydělávati, v normálních hodinách a kolIk
v čase, kdy konal práci přes čas, ježto n'emůže býti- ani pochybným, že
výše zi,sku závilsí ~a provoz~ podni~u v určitých hodil~á~h (r~:,nÍ'Ch, .d~
poledních, večermch a nočnlch) a ze tento ,provoz byva rozlIcny v ]eo'ruo,ú1li,vý:eh podnicíloh ano i, v'témže podni!kul. l1~p:rve alž bUldolU' v'še'chny
tyto 'okolnosti zji,štěny, bu:d~, ;mo:žno spo!ehli!vě' pOlSoudiiti, zda žillobce
nebyl po,škozen, pokud se tyce, zda 'Se zalovany neol:>oha,ÍlI Jeho, pracemi mimo normální (osmithodino1vou) prwcovní dobu vykonanými, a
teprve potom bude lze' s,tanovi:tIL výši případné. oclměnlY , podle § 273

c.

ř.

s.
čís.

14979.

PředčaSfié propuštěni ze služby nevyžaduje, by byl služební poměr
rozvázán s okamžitou účinností. Nesdělil-li zaměstnavatel zaměstnanci
důvod propuštění ihned, nevzdal se ještě tohoto důvodu mlčky.
(~ozh.

ze dne 20. února 1936, Rv II 15/36.)

Žalobce byl zaměstnán jako deputMník na vdkos,tatku· v Č. ,od 1.
ledna 1917 a u žalov<uného, !který nabyl ulvedeného velkostatku pozemkovou reformou od roku 1924. Žalovaný převzal také žalobce ja,ko, deputátníka s povinností, aby hlO nadále zam.ěstnával. Dle předpi,sů 'o po'zemkové reformě smě! žalovaný propusWi ž",lobce pouze z váJžmých pří
čin a při propu,štění bez vážný'ch důvodů byl povinen za,pla!i,ti' odbytné
zákonem stanovené. žalovaný dal žalobci dne 8. sr;pna 1932 výpověď
kll dni 31. srpnu 1932. žalobce tvrdí, že vý'po:věď byla mu dána bez zákonitých předpokladů. Ježto je ženat a má tí'i děti, pří!sluší mu podle
§ 75 nálh«. zák. aJ V'lád. nlař. 65. 315/22 Sb. z. a n. odbytné v čá,stce
4.770 Kč a navrhl proto odsouzení žalovaného .~ za,placení této částky.
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Niž š í s o u d y zamHly žalobu, p r v Ý s o u d z těchto d tl vod ů:
žalobce byl vyzván šafářem K-ou a po druhé s~mÝ!l1 ~alovaným, W?y
odvezl do T. dělniky, kteřÍ' v době žňové pracovalI v C. Zalobce odeprel
tak učiniti, chodH pozdě ku< krmeni koni, koně jemUl svěřeni vyp"dali
hůře než koně svěřeni ostatnim deputátníkům (kočím), "č krmIvo pro
koně bylo d'Ústatečné, a něko<likrMe p!i polni Ipráci .~a,v.ále u~nuL Jde
o othku zda v tom lze .spatřovaH duvod ke propustem, "nIZ by tlm
na'stalapro žalovaného. povinnost k placení ~dby~~ého. V to.m ohledu
i'sousmerod"tný podmínky Státního pozemko.veho u:adu, ze}mena o?s,a~
přidělové I.istiny, ve které jsou taxa\i!ve uvedeny ~uvodyku I[lr~pustem
zaměstnance. Dle obsahu této ,přidělo<vé lishny a sIce dle § 17 ČI<S. 2, 5,
11 jsou mimo jiné uvedeny jako vMné dúvody k prop~št~ni, když za:
městnanec nedbale ošetřuje ,'vířa!a jemu svěřená, kdyz pres opetovne
na,pomenu1í trvale za!nedbáv';' svoje p'ÚvinnO'~ti. a když se n,epodrobí, disposičlnímu právu zaměs,tnava,telovu. Tyto duvo~y tso~ !' za~o?ce dany!
neboť žalobce neuposlechl rozk"zu k odvetem d:elmku pmve v dobe
žňové, kdy jest nejvi·ce práce a kd:y zaměstnavateli na tom právě nejvíce
záleží, "by měl dostatečný po<čet dělníků, poněvadž prodlením v .'pra~l.ch
může mUJ nasta.U nedozírná< škoda. žalobcíjwko starému hospodarskemu
d:ělníku. musil .bJ'ti ~n1ÍJm clo.san jel~o'J~clnlitnlí. V t~mto. jedlnán~. ž'~I'ob~
cově jest spatř{watí dúvod k propustem dle § 17 ČIS. 5 a 11 pnclelove
Jistiny. Dále žaloboe' Int1pra\liclel1!lě koně Ikmmil, ač na,pomí;n:\n, ,n,echO'di'l
včas do pr';'ce, zejména ku krmení. kO'ní, 'jeho, koně byli proto horší a
špatněji vyhlíželi než koně o!statni. V tom je spatřovati dúvod ku propuštěnÍ< dle § 17 čís. 2 " 5 příděJ.ové li,stiny. Ježto žalobce i jinak z~
nedbával s<voje služebni povinnosti, což zejména v)'plývá z toho, ze
během pracovni. do'by <na poli na vále usnul, měl žalo"aný dostatečné
důvody k propuštěni žal'Úbce ze <služeb.
N ,e j vy Š š i••s o udl nev)'hověl. do.volimí,.
D ů vod y:
žalo<vaný zavázal se propustiti žalobce ze služby jen z mčiltých,
v přidělové listiněstátniho pozemkového úřadu naznatených důvodů,
me-ú Ini!mi,ž 'mimo jiné uvedeno, »ž'e zaměstnanec týrá nebo zřejmě nedbale ošetřov,,1 zví<řata jemu <svěřená (b'Úd 1'7 d) 2), a že zanedbává
trvale přes 'Opětovné n"pO'menutí své povinnosti bez řádné překážky a
omIu,,"y (17 d) 5)«. Bylo zjištěno, že žalobce, byv O'pbtně n"pomínán
nechodili vč,as do práCje, jak 1';'no i po IpplleJdn,í přeslá,,'Ce' a že zejména
nekrmí val mu svěřené koně vča's a ,pravidelně a již t"lo s,loutečnost postačiIa sama! o· !sobě k tomu, by žalovaný propustil ža!lobce ze svých
služeb. Bylo též zji;š\ěno, že žaIobwvi 'koně byli sešlejší než koně o.statnich de:putátníků, což mohlo míti důvod v nepravidelném a O'poždě,ném
krmení. Nesejde na tom, že tomu tak 'skUltečně bylo, ježto k opodstatnění dúležHého důvodu podle přídělové l,istiny netřeba, by žalo<vanému
za,nedbáním povinn'Ústí žalobco,,"ých byla 21pů'sobena ,skutečná škoda,
a stačí, že žalobce zanedbával zřejmě své povinnosti, když koně včas
a pra,,"idelně ne'krmí'vall.talk, že tím mohlla býti ž"l'Obci přivoděna ško'cla.

'to již z toho důvodu není žalobní nárok opodstatněn a musela žaloba
Jbe.zt · zamítnuta nebylo třeba by 'se dovolaci soud obiral i okolností, že
YI
'--,
,
...
V.I
'
•
žalobce usnul <za polních prací na vále a t? prot~, ze za ov,:ny IPry ne~
dodržel přípustnou pracovm dobu, a nesejde am na tom, ze, odvo,lacI
ud v rozporu <se sPÍsy použÍ!\ též d,ůvodu žalova!ným neuplatnovaneho,
~o totIž ža,IDbce neuposlechl jednou rozkazu ša!Mova. Předčasné prO'ze"tění ze služby noevyžaduae, 'hy hyl, služební, poměr rozváz';'n s okaP~~tou účinností (Sb. n. s. 8157) a jest tedy 'schválí ti závěr odvolacího
m du, že nemá významu pro IPosouzení věci, že žalovaný žalobci dal
~~~OV'ěď, místo "by ho o;bm~i.t.ě ~ropustiI.. St~čil,? ~~~ ú~lně, byl-II
v době pro!pu,št~ni n,ebo .vY'Povedl d:an ,:bJekh~ne dule::,lý .du~od podle
dolčené již přídelove hstIny; ]eh:o ~re<sne udanI a proka~"m ,zu~ta,lo vy~
hraženo ,přfpadnému <pořadu. pr~v.nI'm~ a nel~e z,a to, ~ltI, ze z~lovany
-tím že n:esdělH žalobci tento duvod Ihned pn vypovedl, dal 'Ipulsobem
ka!t"dou pochybnost vylučujícím (§ 863 obč. zák.) na jevo, že se tohoto
dův,odu vzdává (Sb. n. s. 219).
'
čís.
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K § 20 zák. o ochraně nájemniků čís. 48/25 Sb. z. a n.
_ Přeplatkem je i podnájemné přesahující přípustnO'u míru (§ 22 uvedeného zákooa).
Nedovolenou úpWou za pře~háni bytu může býti i příspěvek)!lla
cený podnájemcem nájemci pro pronajímatele (vlastníka domu) na
úpravu bytu.
(Rozh. ze dne 21. února 1936, Rv I 1596/33.)
Byt, jenž měl ,najat 'Od 1. c1ulb.na 1925 na t~i po sO?ě jdoucí EO'ky z,~
dávkamI za 4.000 Ke) se zavazkem, ze SIOZI
10.000 Kč, dal žalovaný za týaM podmimk do
podnáljmU! žalobcúm. Ti souMa·siU' s ujednanými podmínkami, částku
10.000 Kč složiH Ul ža'lovaného, jenž ji odvedl spráci domu, a platIlI
ujedna,nou činži. až do lčonce ro'kJUI 1927, kdy mU!siU k žádosti správce
domu bY't vyklidHL žalobou domáhají se žalobci na žalovaném jednak
vri>cení' stavebního přfspěv<ku 10.000 Kč, ježto šlo nedovolenou úplatu,
jednak př'eplatkUJ na činži, <plaoenou nad pU'Í!plust'llOU mím za dobu od
1. dubna 1925 do konce roku 1927, celkem 6.364 Kč. Niž š ís o u d y'
. žalobu zamítly, o d vol a c i s u d z těchto d ů vod ů: Nárok na
vrácení 10.000 Kč jako skryté odstupné nelze žádati na žalovaném, po'něvadž nebyla to úplata za t'Ú, že žalov"ný postupuje neb ,pronajímá
byt, nýhrž šlo o plněni, které se konalo pro majitele domul; žalovaný
neměl z onoho platu, ať jÍ'ž to bylo na opravy, aneb jako souč1ÍJst činže,
docela nic. Předpis § 20 z';'k. Čí's. 85/24, 48/25, 44/28 předpolkláclá však,
že příjemci se poskytuje !nějalká výhoda, nějaký prospěch za to, že
smlouvu uzavřel. Toho u žalovanéhO' nebylo. Ohledně požadovaného
přeplatku na činži nesouhl'así sice odvolaCÍ< s'oud s názorem, Že předpis
roční činži 3.000 Kč (s
hotově na opravy domU!
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§ 22 čís. 2 poslední věta zák. Čí's. 44/28 Sb. z. a n. vylučuje tento nárok;

ustanovení zákona, že přeplatku nelze žádati za dobu minulou, jest
rozuměti tak, že po 'Vejití zákona v platno,st, t. j. od I. dubna 1928, nemohou tylo předpisy býti požadovány; v souzeném případě byla však
žaloba podána již 29. února 1928, a na ten případ zákon ten ještě neplatí. Platí tu však .předpis § 16 čís. 1 zák. 6s. 48/25 Sb. z. a n. Podle
tohoto ustanovení je z<ťkázftno podnájemné vyšší než nájemné, a ježto
žalovaný ujedna,l jen takové podnájemné, ko\id< on sam měl nájemného
p'l«titi, není ujednané plodnájemrué z<ťkázané, a fiI(1pllatí na Ině přeclpis § 20
Ns. 1 téhož zákona.
N e j v y š ší s o u d nevyhověl dovolání žalobcovu, pokud šlo o polovinu požadovamého přf\platku, u:znal podle žaloby na vrácení poloviny
stavebnúho přílspě'."kJu a ulo·žil prvému soudu nové jeclnámí a rozhodnuti
ohledně druhé pol.oviny po'žadovaného přeplatku.
Důvody:

Při právním posouzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) je,st vyjíti ze zjištění
ni'žší,ch iSoudů, že žalovaný najáv na 3 po sobě jdo'ud léta ad I. dubna
1925 tř'ipokojový byt zal mčn'í, činži 3.000 Kč, .g. dálvkami '4.040 Kč, a zavázav se sloúti hotově 10.000 Kč na. opravu domu, dal tento byt za
týchž poclmínelk do podnájmu žalobci a jeho manžel:ce, kteří souhlasili
s ujednanými podmínkami., složili částku 10.000 Kč II žalovaného, jenž
ji odvedl správci domu a plati:l-i lujedmnou činži do konce r. 1927, že
pak počátkem r. 1928 vykJlidili byt 'k žádosti správce domu. Žal'Obce
uplatňuje nárok jednak na vrácení přÍ>spěvku na opravu domu v částce
10.000 K!č, jednak př'1Pl-at~k na činži, placenou nad přípustnou výši za
dohu od 1. dubna '1925 do kouice ,r. 1927. Odlv'OllalCÍ ,soud' 'splfáJVmě p'Su>I)uj,e,
že nárok ten je-s,t posuzovati podl'e zákona o ochraně nájemníků ze dne
26. března 1925 čís. 48 Sb. z. a n., který b)'l v účinno-s,ti od 1. dubna
1925 do 31. května 1928. Vzhledem k u!sla,novení §§ 2 odst. 3, 31 ČíIS. 5
cit. z!uk. vztahovala se na byt, o který jde, och!"na nájemníků. Pokud
žalobce i v dovolání trvá ua tom, že žalovaný jednal k vědomému účel-u,
aby byl žalobce .zba,ven ochrany nájemní,ků, nelze mu přisvěd!Čilti. Ani
z toho, co sllm přednesl, nelze u'Suzo.valii, že žalovaný za tím účelem
jednal. Ale není to také mzhodné, poněvadž žaloboe o tento nárok jednáním ža,lovaného nemohl býti- připraven. Zákony na o:ehraJnu nájemníků měly účel odpomáhati tisni o- mí,stnos,ti a hráuHi tomu, aby nebylo
této Hsně užívllno ke koří-stěnÍ. Vzhl:edem k různým možnostem obcházeti zákon a tím mařili jeho účel, byla za!povězena veškerá právní jednání, 'loIerý:m, .seslťbiuje něco< mimo nájemné v přípustné výši, při čemž
jest nerozhodné, kdo ujednává s náJjemcem zapovězené jednání, kdo
úplatu 'posky,tuje nebo sl!i!bllj'e. 1 třetí: osoby mohou mLH záj'em na tom,
aby došlo k smlou>vě n<Í!jemni nebo podnájemní. Rozhodné jest, že si,
pronájemce. dá něco poskytnouti nebo slíbiti mimo přípU!stné náj:emné
(rozh. 2965, 3894, 7430, 9644 Sb. n ..s.). Proto nezá'leži na dúvodu a
pojmenovllní poskytfili!té nebo slíbené úpla,ty, neboť i při nákladu uči
něném v bytu n!ujemnílkově k jeho žádosti smí p:ron11'jímatel žádati jen
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Promlč.ení, úro~ů zajíštěnýchexekučním právem zástavním v knize
pozemkove zaroven s vykonal:elniou pohledávkou.

.. .

(Rozh. ze dne 21. února 1936, Rv I 246/34 )
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žalovaný stát vedl na nemovitosU, n~ni. patříci vl,:stnicky ~alob~ylli,
proti knihovním předchůdcům ža:lobkynmym e~ekucI' v,nucenym znzením práva zástavního pro pohledavku 12,000 Kc, s 5% uroke~, ode dlle
1. dubna 1923, Exekučnimtitul,em bylsoudni smlr ze dne 17, rIJna 1923,
uzavřený mezi žalovaným státem a předchůdci žalobkyninými; Ex~kuc~
byila ,provedena 2, ldlulbna' 1924. Dne 12, ledna 19-32 z~plahilla zalobkyne
žalovanému 14.540 Kč 75 h, Wrdlilc, že loUlto .]Yla~bou j'sou ,kryty utm!y,
. 31eté zadrželé úroky i celý kapitáL žalovaný stát phjal ske tot~ plac~ni,
nev}'lhnvěl však žá!dosti žalobkynině za vým~z vazn5'.uclho .. :astavmh~
práva, tvrdě, že pro úroky exekučně vy':"<Í'ha~e, pro.nez mayz ex~kučnt
titu,1 neplatí tříletá lhůta § 1480 obč, zak., nybrz vseobecna 30leta promlč~cí Ihůlta, takže má nárok na zaplacení všech úro,ků ode dne 1. .dUlb,na
1923 běžících. Podle jeho vÝ[ločtu provedeného poclle ~ !41? ob:" zak,
byly konanoU! platbou mplaceny útraty., 5% úroky a kapl!,,;1 ~z ,na cas!k.u
3,407 Kč 65 h, P r v Ý 's 'o II d .přikloniv se k tOlmuto. mlnenl, vyhovel
žalobě na zjištění" že pohledáV'ka i zás:avní prá~~ pr~ ni váznouC" zanikly placením a že žalovaný jest povInen svohtl k jeho vym~zu jen
částečně vysloviv, že placením zanikly útraty, uroky a pohledavka do
výše 8.592 Kč 35 h, a zamítl žalobu, pokud šlo o částiku 3.407 Kč 65. h,
O d vol a c í ,so u d k odvolání žalobkyně vyhověl žalobě i pokud slo
o částku 3.407 Kč 65 h.
Ne j v y Š š í s o ud k dovolání žalovaného. státu obnovil, rozsudek
prvého soudu v zamí,tacíčásti do částky 536 Kc 36 h s 5% uroky ode
dne 12. ledna 1932, vysloviv, že pohledávka, pOk~d Jde o zbyt~k 3:~0~ Kč
65 h zanikla spolu se zá,stavnfm p,rilvem pw -nI vaznouClm len castkou
2.871 Kč 02 h,
Důvody:

Ro.zhodnutí rozepře závisí jedině na rozřešení otázlky, v jaké době
promlčovaly se 5%ní úroky žalovaného státu ~ jeho úročné 'P5',hledávky
12,000 Kč, phslll'šejíd mu podle '8oudní~o SmI~U .z~,d,ne 17. r!J~a 19~3
a na nemovitosti nyní žalobkyni vla:slmcky naleZejlCI, exekucmm pl avem zástavnim d~e 2. dubna 1924 zajištěné, jakož i do jaké míry promlčením zanikly, První soud vyhověl žalobě na výt~az práv~ zásta~níh~
podané z důvodu zaplacení celé pohledávky a 31et~ch zadrzelrch u:;okll
ode dne placení spolu s útra,tami jen částečně, maje souhlasne se zal?vaným za to, že se úroky ty promlčují teprve v době 30leté proto, z,;
žalovaný měl, pro ně již exekuční titul a ze nadto vedl}< J';jlch v'ydoby,t'
exekuci vnuceným zří:zením práva z';stavn.iho, o jehoz vymaz jest ~a
dáno, OdlVolad soud naproti tomu vyhověl žalobě v celém rozsahu, !S~
názoru, že se úroky, byť byl pro ně získán exe:Í<uční titul a ex~ku:cne
byly vloženy spolu s vykonatelnou pol;ledávko:u do pozemkové .kmhy,
přesto' promlowjí v době tří ro;ků, ponevadž pr;dpls ~, 1480 obc, z~k;
nečiní v tomto směru rozdílu, Du'sleclkem toho pry JSou castkou 14,540 Kc
75 h, jež platila žalobkY'ně dne 12, ledna 1932 ža],ovanému n~ svůj ,dluh:
kryty kromě útrat jak tříleté za~rželé úrok~ ode .dne. p:,a~enI, tak I ce~a
pohledávka 12.000 Kč. Odvolacvmu 'soudu jest ,p1'l'SVedcll! jen potud, ze

§ 1480 ,obč, zák. plati podle naří~el1í mril1isterstva spravedlnosti ze dne 21. července 1858 Čí,s. 105 ř, z, (nejv, rozhodnuti ze dne 30, května 1858), též pro úmky, třeba,s byly již přiřčeny
rozsudkem nebo jemu na roveň pnstaveným exekučním titulem, ale jen
pokud nebyly v době právní moci exekučního titu,lu ještě splatny. Soudním smírem ze dne 17, října 1923 zavázal se však Stanislav M, (knihovní
předc;hů<;lce žalobkynin) zapl'ati~i ž,alova.nému státu, 12,000 Kč s.5%ním!
úrokyode dne,1. dubna: 1923, N<l zalolad<ě tohoto smlm vedllP'ak zalovany
stát proti dlužní,klU, kniho\Cnímu to předchůdd žalobkyně, dne 2, dubna
1924 k vydobytí této rohl'edávky i s úroky exekuci nuceným zřízením
práva zá'stavního a b)"ly také úroky ty současně s ka;pitálem zaknihDvány
s udáním dne, od kterého běží a z jaké částky, Právní povahou takovýchto úroků, jimž dostal,o se stejného po-řadí, s kapitálem, zabýva.l se
jak videňský nejvyšší so~d (na př. ~ rozh, čís. 872 OL U,), tak i, nei:
vyššisoud v Brne (na rL v rozh, ČIS, 325 aJ28()6 Sb, n, s,), v nIchz
zaujal stanovisko, že takovMo- úrokydospě,J:év době "kladu ztrácejí
povahu úroků a stávajfse samos,tatným kapitálem, jenž se (rozh, čí",
872 OL U., Sb, n. s. čís, 325) promlčuJe v pravidelné lhůtě 30 rokú,
Nesejde tedy na tom, že v souzeném případě nebyly úroky od 1, dubna
1923 do 2. duhna Hl24 (doba vkladu) zapsány jako Isamostatná ji1stinná
částka, když podle prá''.Oní1ruo názoru právě uvedeného povaJ:h,u úroků ~tra
tily a výši kapi,tálové částky, jež tvo.řiJy, bylo lze z knihovního zápisu
. lehce zjj'sltiti a ,seznati, DalsÍJ, tep~v:e 'Ode dne exekučn,íhto, vkladu budoucně
do~pívajíd úroky ,neztrácejí ovšem této ,své pov.ahy a podlélh.ají podle
předpi~u § 1480 obč, zák, a min. nař, čís, 105/1858 ř, z, proml1čení, tří
letému. Dovolatel snaží se dovodí,ti z předpisu § 217 čís, 2 ex, ř., že prý
útoky ty, zajištěny jsouce právem zásta'vním, podl-éhají proml'čecí lhůtě
30leté, leč nelze mu v tom přils,věd6ti. Předpi,s ten jest především před
pisem lo,nmálně-právním, jenž upmvuje jen, jakým způsobem jest na:1oží,ti pří exekuční dražbě nemovíto,sti s nevyčerpaným nejvyšším podáním a jaké další nároky věřiltelů a v jakém pořadi jest je ,uspoikojitio, ale
nemělo jím býti' nic měněno na hmotněprávních předpisech o promlčení
a jeho přerušení; proto také uis,ta:novuje § 217 čís. 2 ex, ř., že jen ony
starší než ony tříleté úroky lze přisoudHi z útržku, případně podle vzájemného po.řadí kapitMu, kterým pří'sluší z,;stavní právo, tedy pokud
on,o nezaniklo promlčením, Je toti:ž možné, že se opětovnými z"krOlky
exekučními nebo včasným zil!krokem jednotlivým mohlo dosáhnouti ,pře
fUlšení promlčení zadrželých úroků za vke než tři leta, počítajíc zpět od
dtražby, Také v takOlvém případě však směji býl'i 'v pořadí iS kalPÍ'táJI,em
přisouzeny jenom mleté úroky, kdežto zbytek, třeba u něho promlčení
bylo rovněž přerušeno, ,smí býti přikázán jenom v poiadí § 217 čís, 2
. ex. ř" leč by pro něj zá:kfOikem věřitelovým bylo získáno výhodnějšího
pořadí knihovního, bylo-hto z knihovního výpisu zřejmé, Tyto zásady
co .do pořadí úroků vY'pl,ýva~i z lPulbllicity velřejných knih (§ 17 knih,
zákona) a mají hájiti zájmy zadni'ljšíeh věřitelů, Poměru mezi .osobním
nebo knihovním dlužnílkem a věřitel-em se tOtD formálně právní tllstanovení nedotýlká a neřeší ani otázku, kdy vlastně zástavní právo pří's!.uŠí
starším než tříletým úrokům, anebo kdy a v jakéin rozsahu zaniká, Tuto
tří,letá prol1lilčecí lhůta
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otázku d'lužno posuzovati podle předpi.su hmotnéhoprávj!. Jde. te.dy
'jenomo to, v jakém rozswhu se přewšuje promlčení ,úrokůym,~že k JeJlc'~
vydobytí byla vedena exel<uce, Tato o!ázka ..n~m v, zak?ne vyslovn~
řešena, avš-aJk přihlížíme~li k ho,spodářs'kym a Jmy·~ duvodu~!, pro ktere
byla zavedena insli.tuce p~om}čení, ,.a k tiim, kter,e se u~adeJ,l pro Jeho
přerušení, dospějeme k pravmmu dusle(~ku, ze, an,l ~ed;m ex~ku~e, nel,ze
přisouditi jiného a dalšího významu, nez }ktery dav~ z~kon z~~kanl exe~
Imčniho Htwlu, a že ani exeku.ce nepřerusuje promkem" Jestll~e se ~ m
nepokračuje a zůstanecli)enon:pH exekučním vkl~du zasyavmho pmva,
kterýžto exekučni prostredek leSl"Ce~:ved~n m~zl pro~t~~dky ,k, ,:y~o
bytí IPohledávky, ale povwhou 'Svou prece Jest Jen?m .lepm zaJ1ste.~"m:
Důvody, jež ve přičině platů uvedených v § 148? ob~, za!k.~y~~dJy k urc,en~
kratší lhl!.ty přes dobytí exekučního titulu, plal! take ve, pncme ~avedem
exekuce, Je.stliže tedy žalovaná .strana mimo onu exekucI vnuceny~ vkladem zástaovního práva nic dále nepodnikla k tomu, aby promlčenl co do
úrokl! bylo přerušeno, způsobila, že se úroky od 2. dub~a 1924 d? 12,
ledna 1929 ,promlčely, PO!klU~ jde ? přípustn~st, ž~~oby o v~maz ~ otazklu,
Ize~N žalobě takové vyhověl! take co do urclte castky, nebylo. se str~ny
žalovwné námitek ani s hlediska formMně-právního, ani s hl~dlska p;ava
hmotného, Knihovni dlužník může se brániti exekuoCl, byla-I! :po~ledavka
zaplacena nebo muže-li namí[ati její z"nik z dův~dll ,~romlcem a m'Ú'~1
by se domáhati ,také .ohmez.ení eJ<~l<uce z ·těchto duvodu; pro.to, mu, v zaymazu
swdě nelze odpírati nárok, aby ·se žalobou domohl, sowhlasu k .v
zástavního práva do výš'e, do, které pohIecláv\<ja ·zan,k.la, Za,lova~w .sm-~n.~
poukázala k předpisu § 262 zákona čís. 7?/27 Sb. z, a n., ,ktery ~e tyka
vymáhání daňových pohled~vek, K~předplSu ,tomu nelze :,~a~ anI ~.hle~
diska § 7 obč. z. o, přihližetl, protoze Jde o predplsy ,speC1~lm. pouzl]e-l~
se tedy v souzeném případě platby 14.540 Kč 75 h na ~traty 674, Kc
40 h a třHeté zaÓlrželé úroky 1.800 Kč ještě podle právmho stanovl,ska
v tomto rozhodnutí mujatého na úroky od L dubna 1923 do 2, d~bna
1924, tvoříci' 602 Kč 98 h, byla zbytkem uhraž,:na vymáhaná P?l:ledavka
do výše 11,463 Kč 37 h, takže zú.stává neuhrazen zbytek ve VySl ?3? Ke
63 h s 5%ními úroky ode dne 12. ledna 1932, Potud bylo dovolam vyhověti..

čís.
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Pachtýř zabraného statku, jemuž byla dána výpověd' IZ, ho~odaření
Státním pozemkovým úřadem, je povinen pla!iti, pachto~ az ~?o ~
tečného převzetí statku; výpověď z hospodarem o sobě nerost pomer
pachtovní.
(Rozh, ze dne 21. února 1936, Rv 12037/35.)
Zalujícistát (Státni pozemkový úřad) přednesl, že žai?vaní dlulhují
pachtovné v zažwlované výši 35,28~ Kč za, dohu od ,I. kv~tna ~1~33 d~
30, duhnw 1934 a za květen 1934, Zalovanym byla d~~a v)'1po;ved z, ~o .
»podaření, nikoliv však výpověď na vyklizení a nebyli zalovam zprostem

povinnosti platenÍ pachtovného, jež trvá dále, Proti žalobě namitli žalovani, íe proti nim jest vedena dle usnesení okresního souldu ve Š, z 20,
června 1932 exekuce vnucenou správou, Vnucený Slpráce jest povínen
platiti- pachtovné z výtězku vnucené správy, a nikoliv žalovaní, 'O čemž
žalujid Státni pozemkový úřad věděl, neboť vnuceného správce dal při
výpovědi z ho·spodaření na velkolstatku vyrozuměti. P r v ýs o u d uznal
podlle žalloby. O.cl vol ad .s o. tr,d zamíiHl ža,l'Obl] co do čá'stky
17.007 Kč, D ů vod y: Zal'Ovaným byla dána Státním pozemkovým úřa
dem výslovně ve smyslu' § 13 zák ze cine 16. dubna 1919 čís. 215 Sb,
z. a n, a §§ 12-25 zák. ze dl!'e .8, dubll a 1920 Č'ís, 329 Sb. z, al n. ve
znění, zákona ze dne 13. července 1922 čís. 220 Sb. z. a n. výpověď
z hospodaření na nemO'vitostech zabraného velkostatku na dobu 6 mě
sídi ode dne d'Oručení výpovědi (22. května 1933) v celém rozsahu
jak V)'1povídaným přísluš.e'la z důvodu pacht'Ovní 'smlouvy a t'O užívání,
pozemiků a budova bylO' žalovaným přik~záno, aby vypověděné nemovitosti se vším příslu.šenstvím ,v uv~~ené lhůtě pod exekucí v)"klidilí a
odevzdali Statmmu pozemkovemu uradu. Touto výpovědí, která smě
řovala k úplnému odstranění žalovaných ze za:braných nemovitostí dal
Státní pozemkový úřad bez j-akéokolliv pochybn'Osti' najevo že nechc~ pokračovati v pachtovním poměru se žalovanýmI. To plyne' také z ustanonovení, § 14 oČÍs. 4 náhradového zákona ze dne 8, dubna 1920 čís. 329
. Sb .. z. ", n.:, dle n~ěho~ .neníl výpově~i ~apotřebi, :ozhodl-li se Státní' 1'0zemkovy urad prevzl,tl spolu s Uorclt)'1ml nemovitostmi také záovaZJky a
práva !-c ~mluv pac!,'tovních, iByla-li tedy žalovaným dána výpověď z hosp?darem, znamena to, že se Státní pozemkový úřad rozhodl nepřevzíti
pmva a zavazky z pachtovní smlouvy, kterou žalovaní s dřivějšími vlastníky, U'Z~vřeli. 1.'0'1.1to výpovědí po,uži,l Státni pozemko,vý úřad opr<ivnění
daneh0.Jemuz~konem. z~bo:o~ý~ a náhradovým, zrušiti prá·vnf poměr,
ve oktetem byl! zalova,lll k zmmenemu velkostatku, s platnosH o,d 22. listopadu 19·33 ~ nenJ' :proto ,sprá,vné tvrzeni žalobce, že dvory Š, a Z. jsou
propachtovany zalovwn)'1ll1, ze českO'slovenský stát převzal smlouvu
paohtov.ní ohledně těohto dvorů a že tato smloUlva dosud trvá. Uvádí-Ii
napa~dený~ ro~~~d~k, ~že žla1,~vaní ani: netvrdili, že byl zrušen pachtovní
pomer,. pr,:hh~l, ze za,lova~l v prvll'1 s'(oHó výslovně namítaU výpověď
z ~ospO?'arelll ku d~l' ~2. hstopadu, 1933, že tato výpověď nabyla moci
pra~a a ze lllkd?s !;lml ne!ed;nal o tom, za,Jakých podmínek a jak dlouho
m~J1 spravova~ dr~ve nw]'ate ~ nen;ov!'Ťost; po zrušení pachtovního 1'0mer.u; T?to zr~sem lest ostMne pravmm dwsledkem výpovědi dané z hospodarem, takze am neJmus.lllo hýti výslo,VI!1ě ž.alolvacn'ýlmi -nl1mítá~o, Po. kud .Jde o o,tilzk~: zdali ž~lo:vaní t~ké p.o 22,~ listopadu 1933 sporné ne~ovlto~h,dale uZlva!1 a uZltek z m bral!, netreba se jí obírati, poněvadž
za'lobm narok neníl v tomto směru- podložen skutkovým přednesem a není
odvozen z ~oho,~~e; ~ČIk~l"i:v ,pacht?v~~ p~měr pominul, žalovaní pClkračují
v pac~tov01m UIZlvam, nybrz spoČ1va Jedtně na tvrzení, že če'Skosloven&ký
s~at prevz,al pwclht a že ž.a,lovaní dluhují ujednané pachtovné z pachtovmh? pome:u" který nebyl vypovězen, a proto dosud trvá. Žaloba domáh~p'cl ..se ~Ik~li.y, náhra,dy za t~, že žalov~ni' ,pachtovního předmětu dále
UZ1Va]1, nybrz vyslovne pla,cenl pachtovneh,o z pachtovní smlouvy, jest,

-
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pokud jde o dobu IPO 22. listopadu 1933, bezdůvodná a byla proto
v tomto rozsahu zamítnuta. Poněvadž paohtovní poměr byl výpovědí
z hospodaření zrušen teprve dnem 22. listopadu 1933, jest žalobní nárok
na placení pachtovného do té doby pachtovní, smlou\"ou odůvodněn.
Vnucená ,správa není' na závadu pasivní legitimaci žalovaných. Ustanovení §§ 120 a 336 ex. ř. mají význam jen pro \"nitřní vedení správy, jak
správce má naložiti s jejími výtěžky, netýkají se však závazlou pachtýře
vůči propachtovate!i k placení pachtovného, který plyne .z p«chtovm
sml<lurvy dle § 1090 obč. zák Do, tétv ,smlc)Uovy "nucený spravce n~vs!u
puje, nýbrž vykonává jen úkony, k nimž jest dle § 109 ex. ř. opravnen.
Zd"li vnucený spráJvce dodlí nějaJkých výtěž:ků ze spriwy a v jakém rozsahu, nemůže míti vlivu na nárok propachtujídho na za:placeni pach··
tovného vůči pachtýři. Tento nárok jest také nezávi,slý na ručení vymá~
hajídho věřitele za náklady vnucené spnivy. Následkem toh'O vnucena
správa paohtovních práv žalovaných není překážkou, aby žalobce na
nkh nepožadoval z!lplacení paohtQVného.
Ne j vy Š š i s o u d obno,vil rozsudek prvého soudu.
Důvody:

žal.ovaní uplatňují, že nejsou pasivně legitimováni v tomto Sp?ru,
na, jejich pachtovni práva, plynoucí z pachtovního pomeru,
z n"hož žalujíd 'strana žalu'je na zaplacení pachto\"ného, vede se ex~
kuce vnucenou správool k vydobytí pohledávky A. banky. v P".a:ze, a z.e
tedy žalován býti mohl toliko vnucený správce. Tento nazor je myl?Y,
Podlle §§ 109 .a 334 oclst. 2 ex. ř. jest vrutlc,ený s!prá\"ce na mí'stě dLulzo,lka
oprávněn v}'bírati všechny u,žitky a !příjmy pl,ynoud z práJv, n~ něž ye
exelouce vede, a konati všechna právní jednáJn.í a vznášeti' všechny zaloby, kterých je třeha, aby vnucená ,s,práva byla pf.Ove~ena .. V pra'xJ se
obecně uznává, že vnucený ,spráJvce je také pasivně Leglhmovan ,ve .vsec~
záležitosteoh, týka:jí:cích se vedení vnucené správy a h:o~podarem z o Ol
plynoucího. Povi,nný jest za vnucené správy nezpůs?b~lým ke s,por~'l~
to]'iko v záležitostech, 'které se týkají vnucené ·správy, jezlo ta se pf.O Vadl
podlle§§ 99 .a 130 ex. ř. 's vYlloučením A~u"nílk~(rozh. 3451 Sb. n.,s.,
Neumann. Uchtblau Kom. z r. 1928 k § 109 ex. r. str. 417-4,18). Avsak
v souzeném !přílpadě nejde o úležitost, týkající- se vedení vnucené spritvy,
neboť žalující strana domáhá se, aby žalovaní, na záJkladě p~ohto,:,ní
smlouvy uzavřené s nim';' před zavedením vnucené správy byb U!Z'~an:
povinnými za,pllatiti jí 'pachlovné nejen z užitků vnucené s,právy; nyhrz
z oelého svého jmění, tedly ta!ké z jmilní, jlElhož se vnuceni'- s,p:~ava ne'tyká a s nímž vnucený ~právce di1sipon.ovati a, tudíž Ije a~i ,!e sporu zastupovati nemůže. Opak nelze dovozovah. z te okol~oS~I: ze podle .§ ~36
ex. ř. má vnucený správce zapravovat! pachtovne pnmo ze, spravmch
výtěž!ků ,a nestačí-li, že jest vYlm~hajíd věřitel podle ~, 40 .c. r. s ..a § 78
ex. ř. ,povinen hradHi tyto vý,daje. Pr,~pachtovatel ~uze sl'ce. take.t?uto
cestou do'sáhnouti z«placení pachtovneho, ale nemu·ze mu byh branenv,
<lby se 'C:lomithal exekiulčniho, titu'lUI přímo ,na, dllUžníci-ch, účinného na celé

poněvadž

jeji.ch jmění a na veškeré jejj;ch příjmy pi-ítomné i budoucí. Odvolací soud
zamHI žal.obu stran p«cMovného za dobu od 23. nstoipaJdu 1933 d.o 30.
dubna 1934 v částce 17.007 Kč, vycházeje z názoru, že šestiměsíčnÍ< výpovědí, kterou: dal Státní pozemkový úřad žalovaným ve smyslu § 13
z"kona čís. 215/19 a §§ 12 až 25 zákona čis. 329/20 ve znění úkona
čís. 20/22 Sb. z. a n. a která byla okresním soudem v·e 1>. doručena žalovaným dne 22. května 1923, 7jruši.J se pachtovní poměr žalovaných
k československému ,státu ,dnem 22. Ustop1lidu 1933 a že proto žaloba,
domáhající se výslovně pl'a:cení lP1lichto~ného, a nikoli náhrady za další
užíváni paohtovaného ,předmětu, je bezdůvodná, pakud i'de o dobu po
22. listopadu 1933. Tento právní, ~ázor je mylný. Z obsahu uvedené výpovědi je nade vši poohybnost patmo, že jde o výlpo'věď z hospodaření
po ro"um~ citoVla~ých m~s~ záJ~O!nnýc~ a ,nikol,io v~pověď oz, ,pachlt0:'~
ního ponieru podle §§ 561 a na'sl.c. r. s. Na tom mc nemuze zmeml!
ll!eIspráJVný dlodatek okiresníllro Isoudlu, ~e pHka'ZlUje oclpŮJrci VYlpovídla~íci
strany, aby této výpovědi vČ'as v)'Ihověl pod exekud nebo proti ní- :podal
namilky, neboť rozhodující jest toliko jaJsný obsah výpovědi, a v n'Í' uve~
dená ,místa záJkonná (r.ozh. 1811 Sb. n. s.). Takovou výlpovědi, nepomíjí
pachtovní !poměr k zabrané nemovitosti, nýbrž teprve -sloutečným pře
vzetím nemovitosti, nýbrž teprve 'Skutečným pfevzetim nemovitosti Státním poz,emkovým úřadlem., I<lteré se mŮlže s!ati,buď dolbrovolnýlmoclevzdáním se strany hospodařídho držitele, nebo exekučním odebráním
pozemku držiteli tomu, jak bylo :podrobně vyloženo v rozhodnutí, čis.
6613 Sb. n. s. že Státní pozemkový úřad v době .od 23. Hs.topadu 1933
do 30. dubna 1934 od žalov«ných jaJkožto pachtýřů- propachtované pozemky převzal, nebylo tvrzeno a bylo iprotO v té přičině obnoviti roZsudek prvé stolice, a r.cbylo třeba zabývati se ještě dovo'lacím důvodem
vadllosti nzen,i.
čis.14983.

Nelze zpeněžiti exekuČltlim prodejem podle §§ 332, 341 ex.
k provozu dopravy motorovými vozidly.

ř.

koncesi

(Rozh. ze dne 22. února 1936, R I 91/36.)
Vymáhajíd věřitel nav~hl zpeněžení zabavené .autokoncese nucenou
dražbou. P r v Ý s o· u d náv'rh zamíH prolo, že podle § 7 zák.čls. 198/32
Sb. z. a n. je převod zábavené koncese na třetí osoby nepřípustný. R eIk II r ,s n i s o u d vyhověl návrhu. O ů v.o d y: Předlpis § 7 zálk. či-s.
l!!y8/32 Sb. z. a n. vylu.čuje jen volnou disposici povinného s 'koncesí
ať smlouvou nebo posledním pořízením, nelze však z něho seznati, že
oprávnění povinného má býti spjato tak úzce s jehoO'soboo, že hy zpeněžení' projedem v exekuci bylo vyloučeno (Sb. n. 's. čÍs. 13566). Způsob
provedení dražhy jest řešiti v dohodě s příslušným ži'VnostensKým
úřadem.

N e j v y Š š í s o ud obnovil usnesení prvého soudu.
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Důvody:

a že tyto se .rnohou zabý'v'aii chovem vCiťejných p:l!emeníiků jen výjia to v mezi-ch smlouvy ,s obCÍ u'Zavřené a komi'S íschvá1ené. Proti
těmto p'ředpis:ům by bylo j"ďná!no, kdyby v IpřípaJdě, že by obec jí, vyhraženou povinnost nekon'ala, mohl jÍ' za ni plniti soukromnílk. Tím by
oklikou bylo dO'saženo právě opaku toho, co zákon zamýšlel, toli'ž odnětí
choVru vei,ejných I'l!emenílků ,so,u4<lromému podnikání.. V tom, ž,e ž'alobce
chova,1 v,eřejné pillemeln'íky - Itř'eba Ďiž licento'V,am.é - n>elze tedy ,~hll,,
dávati splnění povinnosti uložených žalované obci a žalobce nemůže se
proto na obd domáihati náhrady vzešlých mu ná:kladů z důvodu jednatelství bez příkazu (§ 1031 obč. z<lJk.) ani z důvodu použití věcí k užitku
jiného n'ebo z důvodu učiněného ná,lol'a:du za jiného (§§ 1041 a 1042
obč. zák.).
mečně

Již od plemi'ssinárniho usnesení Ilejvyššího soudu vídeňského ze dne
října 1907 čís. 128 :pres. čís. 181 knihy juldíkáJtů, uveřejněného pod
čís. 3948 n. ř. sb. Glasser-Unger a Čí,s. 1054 úř. Sb. bylo v judikatuře
(a též v literatuře, srov. na příklad Neumann-Lichtblau Komentář k ex.
řádu str. 1040) nesporno, že konce'Si a zabavený živnostenský podnik
p,rovO'zovaný na základě koncese nelze zpeněžiti nuceným prodejem, poněvadž jde o právo osobni, jež ne],ze převésti na jinou o'sohu ani zciziti.
Toto hledisko jest obzvlá!šlě zdůrazně·no v § 7 oclst. 4 zák. ze dne 23.
pwsi'l1oe 1932 Čí,s. 198 Sb. z. a n., podle něhož koncese k provozu dopravy motorovými vo'ziclly jest osobním oprávněnúm, jehož převod na
jill10u osobu ať mezi živými nebo prO' připad smrti jest nepřípustný, ba
kterou anirrelz'e proV1ozova'ti ,pilJchtýbem (§ 1 'odst. 7 Illvedleného zákon,a).
Neprávem se dovolává rekursni soucl rozhodnutí čís. 13666 Sb. n. s.
k odůvodněni svého opačného názom. Uvedené rozhodnutI na souzený
případ se nehodí, neboť se nezabývá vů:becnuceným prodejem koncese
nebo živnosti autodopravy, nýbrž obírá se pouze všeobeoně otázkou při
pustnostiexekuce na živnost dopravy motorovými vozidly.
30.

čís.

14985.

Z výkonu úřadu soudcovskéhO' jest vy1Qučen soudce v rQzepři, v níž
sepsal pro chudou stranu jakQ úřední zástupce odvQlání PQdle § 90 zák.
o org, soudů a § 133 jedrt. ř.
(Ro'zh. ze dne 22. února 1936, Rv I 903,/34.)

čís.

14984.

ChQvatel plemeníků není oprávněn půžadovati Qd Qbce náhradu nákladů vzníklých mu vydrrovánlm plemeniků za obec, neuzawřel-li s obcí
smlQuvu I> chůvu plemeníků.
(Rozh. ze dne 22. února 1936, Rv 12471/33.)
žaloba na náhradu nákladů, vzešlých žalobci (soukromníku) ohO'vem
l~'ctll1,tO'vaných pJ.emen,íiků, ,podwl1!á z d'Ů!Vod1ů § 1042 obč. zák lI1'a žwI'ov'"nou obec, bylla eamitn'U'la s o u d Y vš ,e c II t ř. í s t o II i c, 'n e j vy šš í m s o ude '!TI z těch~o

o

d vol a cí s o II d zmši" podle § 4% ČÚs. 3 c. ř. s. rozsudek
prvého soudu, uloúl mu nové jednáni a rozhodnu'tí. Toto jednání řídil
a rozsudek vydal soudce, který sepsal podle § 900 zák. o org. soudů a
§ 1303 jedno ř. Í'alw Mední zá!sltuip'ce žallobkyně o.clvo,l3J!]Í, jež vedllo k zrušovacími!' usnesel!1lí odvoladho so!udlu'. V dovolá!ní clo zamilťajioúch ,rozsudků nižších soudů uplatnila žalobkyně jako zmatečnost podle § 411
ČíJS. 1 C. ř. s., že se fO'zhQdlnut>! zúčaJstnilll snudee, klerý byl po,dle 'záJl<ona
při rozhodo,vámí a vykOlI1'<ÍJ"ámÍ soudicov'ského 'Ú!řadilll vylouč'el11.
V otázce. >O niž tUl jde, uveďl ne j v y Š š í s 0' U d zmšiv rozsudky
nižších soudů i řízení jiní předcházející pro zmatečnost podle § 477 čís. 1

c.

ř.

s. v

důvod,!:

čis. 159/24 přísluší povinnost opatřovati a chovati
v dostatečném opo.čtu pllemeník'y o'bd, kte,[áž Imůže ,tylto veř'ejné plemeníky chovati sama aneb přenechati jejich chov jednoHivým chovatelům
neb chovatelským organi'sacim na základě smlouvy s obcí uzavřené a
komisi pro chov hosipodář,ských zvířat schválené. Výjimečně (§ 3 odst. f5

Podle § 3 zák.

cit. zák.) mohou .bez,e .smlouvy s obcí s'oukmmé 'oso.by ohov"ti p,lemeníky, a.Je jen když to povolí ministerstvo zemědělství (§ 3 odst. I) zák.
a § 11 yliid. nař. čís. 204/28), a len 'k účelů:m, k nimž ten,to chov se povolá: NesplnÍ>-H obec resp. strana, která s ní ujednala smlouvu, svou
povinnost, přílsluší učinÍ'tÍ p-čísllUšná o:patření okre.snímu úřadu (§ \O
oclst. 3 vlád. nař.). Z těchto. ustanovení vyplývá, že povinnost chovati
veřejlné plemeníky málleži 'výhraldlně obci a milkolilv s!oukromým osobám

důvodech:

Soudce, který říditI řízení, následující po zrušovacím usnesení odvoladho soudu, a vydal r,ozsudek, byl v sO'uzené věci po rozumu § 900 zák.
o org. soudm!'a § 133jedln. ř. u\ltano"ten ,jako' úře.dní zástupce ža'lolblkyně
. k sepsání odvolánL Takového úředního zástupce jest považovaH za zmoc. nénc.e s'trany chudé podl!e § 20 čís. 4 j. n.a jest proto. týžpod'le toho'to
zákonného ustanovení, vyloučen z vykonávání úřaclu souldwvského v rozepři, v niž odvolání- v zastoupení chudé strany sep,sal. Na věci nic TI'em.ění, že podle § 90 zftk. o org .. soudní se u'stanovuje takovýto úřední
zastup.ce nejen na náv'vh, nýbrž i z úřadu, neboť ro~hod>ným je,že týž
sepJ,suJe v zastoupeníshany chudé odv01ánf (srov. na'dpi'S § 90 zák
o mg. soudní »Zástupce pro chudé strany« a po,slední odstavec § 133

-

Čís.

14986 -

-

218

čí...

14987 -

14988 -219

jedno ř.), a jest jeho povinnosti;, by při sepisování odvolání hájil zájmy
chudé str",ny právě tak, jako v Fných případech stranou zmocněný advokát. Je'st tudíž na něho nezbytně pohHžeti jako na zmocněnce strany po
rozumu § 20 Čí's. 4 j. n., který za účelem sepsáni odvolání si tv{)ří o věcI
úsudek se zájmového .hlediska odvolávající se ,chudé strany, takže při
rozhooováníl věci by se mu nedostávalo oné neMrannosti a nepředpo
jatosti, jako se u soudce vyžaduje. Je'st proto takovýto soudce vyloučen
pOdl,e § 20 čís. 4 j. TI. z vykonáváni soudcovského úřadu v rozepři, v níž
sepsal odvoliJJni pro chudou stranu. Ježto v ,souzeném případě řízení a
rozhodnutí, jež ná'Sle?ovalo po zmšo,vacím usnesení odvolaciho 'soudu,
se zúčastnil 'sou:dce, Jenž sepsal odvolání pr.o žalobk}'ni' jako chudou
stranu podle § 90 zák 'O org. 'soudní a § 133 jedno ř. a který ltldíž byl
podle § 20 čís. 4 j. n. vyloučen z vykonávání' úřadu soudcovského v této
rozepři, jde o zm"tečn'Ost řízení, jim provedeného a rozsudku jím vydaného ,p'Odle § 477 6s. 1 ,co ř. 's. Ježto pak OdVlOI<Lcí soud neodstran,jl tuto
zmatečnost sběhlou v řízení, první stolice, je n<ipadený rozsudek s před~
cházejídm mu odvolacím řízením ,stÍ'žen stejnou zrnate·čno'Sti. Bylo prot'O
zmšíti jako zmatečné jak napadený roz'stldek, tak i rozsudek prvního
soudu, jakož i řízení jim předcházejíd, počínajíc okamžikem, kdy se
řízení zúčastni'l vyloučený s.oudce.

čtrnáctidenní lhůta k odporu nebyla dotčena u·stanovením § 54 (2) zákona z 19. června 1931 bs. 100 Sb. z. a n. o základníoh u,stanoveních
soudního řízení nesporného, neboť předpis ten prodlu,žuje loUko lhůtu

rekursní. O.~P?r vš~ j,est .op~avný pro~třed~k sveho druhu, jenž se od
rekursu odhsuje v ruzo}'Ch smerech, takze Ihuta k odporu zůstává nadále
čtrnáctidenníl (srov. Hora, Soudní řízení ne~porné, str. 130). Rekurent
není, zastoupen právním zástupcem a ;proto toto nesprávné poučení, jehož
se mu o lhůtě k odporu, tedy k opravnému prostředku, dostalo, mělo
za následek, že usnésení prvé stolice nemohlo proti rekurentu nabýti
účinnosti, leč tťiPrve po 90 dnech ode dne doručení. To pl)"ne z ustaňo
wní § 31 (6) zák. Čí's. 100/31 Sb. Z. a n., jež platí podl,e § 56 řádu
o zbavení svéprávnosti a § 53 (I) zák. Čí's. 100/31 i'V řílzení o zhavení
..vépráwnloslti. Ježto ilIslnes'Ellllí o ,7Jhavetlí sv~pr.iJJvnosti b}'l'O r,ekuren:ulI doručeno dne 14. ,prosince 193'5, tu jeho odpor u soudll dne 30. prosÍllce
t:935 podaný, není opožděný.
čis.

14987.

Nároku ze správy lze se vzdáti i

činem

konkludentním.

(Rozh. ze dne 22. února 1936, Rv II 106/34.)
čis.

14986.

K § 39 řádu o zbavení svéprávnosti.
Odpor do usneseni {) zbaveni svéprávnosti jest vznésti ve

lhůtě

čtrnáctidenni.

(Rozh. ze dne 22. února 1936, R II 31/36.)
Stěžovatel byl usnesením olkre,sního soudu v M. O. ze dne 11. prosince 1935 částečně zbaven svéprávnosti, pfO' opHství a bylo mu soudem
dáno poučení, že proti tomllto usnesení může podati odpor do, 15 dnů

00 id!omč;ení. Rek u r s ní, '8 o IU d odmÍ!\l odlPor podaný II soudu ďne
30. prosince 1935 (29. prosinec padl na neděli) pro opožděnost. D ů
vo d y: Odpor proti lIsneseni vyhovujícímu zbavení svéprá\Cnosti iest
podatí podle § 39 cis. nař. ze dne 28. června 1916 ČÍls. 207 ř. Z. v konečné lhůtě 14 dnů. Dhůta k odporu počíná se u osob, jimž hylo usnesenI
doručeno, dnem dO'rUlčení, v sOUlzeném případě dnem 14. prosince 1935.
Odpor byl ,podán dne 30. prosince 1935 přímo u soudu, tedy po vypršení
lhůty k podání odporu, ježto Ilhůta ta již vYlpršela dne 28. prosince 1935.
Ne i vy š š í s o u d uložil rekursnímu soudu nové jednání a rOZhodnutí.
Důvody:
Poučení, j,ehOlž Se dos,lalo prvmím soudem stěžo'vatelii, neo'dipovídá
39 řádu o zbavení svéprávnosti' z 28. června 1916 >ČÍ'S. 207 ř. z., kdež
pro podání oclporu jest stanovena konečná lhllta čtrnáctidenní. Tato

~

. Žalobce tvrdí, že koupil .od žalované krávl/, jež musila býti po k.oupi
poražena pro nemoc, jí'ž trpěla jíž před koupí, a žádá proto ža,lobou ze
sp,ráv~ vracenfkUlp~í c~ny! již za krá\C~ z,,"plaHl. Niž š í 80 U d Y zaml,tly zalobul ZJI'stIvse, ze zalobcekoUlpl!1 krávu, třeba,s mu žalo'vaná prohlásila, že krávu kupule »beze všeho rucení«.
N e j vy Š š í s O u d nev)"hověl dov.olání.
Důvody:

DovolateE, jenž má za to, že vzdáni se nároku ze správy musí býti
projeveno »výslovně«, nelze phsvědčiti. Projev vůle může se ,státi podle
§ 863 obč. zák buď výslo'vně nelbo mIcky. Podle ustáleného rozhodování
nejvyššího soudu (srov. na :př. rozh. Čí'S. 1275, 12'265 Sb. n. s.) lze se
vzdáti nároku ze správy i činem konkludentním. Mlčel-li žalohce k proh:ášení žalované, že mu prodává krávu beze všeho ručení, a koupil-li
pres tav k: ávu , nehe toto jeho chování podle § 863 obč. zák. jinak vyloZl'tI, nez ze s prohláJšením žalované souhlasil a že 'se ml~ky vzdal práva
ze správy pro jakoukoliv vadu krávy.
čís.

14,988.

V pracovných sporoch, v ktorých hodnota predmetu sporu prevyšuje
300 Kč, je odvolaci návrh podstatnou náležitost'ou odvolania, ldxmí po
uplynuti odvolacej lehoty Už nemožno doplniť.
Ak odvolanie v týchto sporoch podané neobsahuje odvolaci návrh,
treba ho usnesenim odmietnuť.
(Rozh. z 25. lebmára 1936, R III 85/36.)
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o.

d vol a c í s ú d v pracovnom spore, v ktorom hodnota predmetu
sp.oru bola vyššia než 300 Kč, odvolanie žalovaného, podané bez uvedenia odvolacieho návrhu, usnes'ením odmí'etol. D o vod y: Písomné
odvoJanie ž'aIova'ného obsa,hQl'i'e ,1,(1n preja'v, že ~a !o,clvo'lá,va proti roz&ulclku
súdu I. stolice. Ide o spor z pracovného pomeru, v ktorom hodnota predmetu sporu je vyššia než 300 Kč, platí tu tedy u,stanovenie §§ 28 (odst. 2),
32, 33 zilk. ČíIS. 131/Hm Sb. z. a n'.) Z U!stanoV'f!nia ods~: 1 § 33 CÍli.
zák vysvítá, že je nutné, aby v odvolaní bol uvedený od'volací návrh"
ktorý je podstatnou náležitosfou odvolania; zákon ho činí td,tiž predpokladom pre nové pojednávani,e veci ,pred odvolacím súdom, lebo pojednávaníesa má konať v 'jeho medzi'ach. Taký odvolací návrh treb,
preto v pracovných sporoch pokladať za vecnú náležitosť odvolanía a
jeho nedostatok nie je len vadou lormálnoll, ktorý by bolo možno napravit i po uplynutí nepredl'žitel'nej odvolacej lehoty, 'stanovenej § 29,
cit. zák. V ,súdenom prípade pí'somné odvo,laníe žalovaného neabsahuje
žiadny odvolací náN,rh a z jeho obsahU! nemožno vobec spoznať, čoho
sa žalovaný domáha. Od"olacia lehola uplynula dňa 21. ,septembra 1935
a do toho času n'ebolo odvolani'e doplnené odvolacím návťhom. Pri tom
je bez významu, prečo sa tak nestalo, tedy najma, že odvolatel' nebol
zastnípen'ý ad"olkáťom, an,; lže pri,paiCIne nebol ,údam uV'edlomen,ý, že
odvolaJl1ie' je obsaho:v,e vadlné. Nerozhodné je aj to:, že ž'a110vaU1ý dlodatDčne, po uplynu.tí od'volacej lehoty, na ,prvom pDjednávaní u odvolacíeho. súdu, odvolací návrh doplnil, lebo ako u,ž hola uvedené, stalo sa
doplnenie opozd~ne, odvolanie žalovanéhO' pre nedo,statok odvolacíeh"
návrhu nemalo byť odvolaciemu' súdu podIT!etom k novému pojednávaniu
ve ci a z~kJadom k novému rozhod,nutiu o veci a keď preca bol o narÍ'adené
pDjednávanie, je ono zmatočné. o.dvolanie žalovaného. bolo tedy vecne
vadln~, nehodilllO ,sa' k tomul, aby boIo o "Dm po,jedlrrávan:é a preto bo,l'o
ho treba usnesením odmietnuť.
N a j v y Š š í s ú d rekurzu nevyhovel s pouka'zom na správne dovo.dy rekurmého súdu, ktoré sú v súlade s rozhodnutím čís. 14264
Sb. n. 's.
čís. 14989.

Nejde o služebný pomer v prípade, ked' obchodný zástupca (aj podľa
smluvy) zostal samostatným obchodníkom a nedostal sa čo do činnosti,
ktorá mu bola smluvou určená, do. pomeru podriadenosti k druhej smluvnej strane.

a nevypl~ltenéh'o ,slwž'elbného, IP,lmu,. S ú d p rve j s tol i c e ža'IDbu
zamietal.
d vol a c i,s Ú 'dl mzsu-dok ISúdiu prvej stol,i,ce v časti,
ktorau bol zamietnutý náJrok žalobníka na províziu, zbavi,l účinnosti a
SpOT v tejto ča,sti zastavil, v ostatenj častí rozsudoksúdu prvej stol,ice
potvrdil. Zastavenie sporu o do vod n i, 1 t;rkto: V odvolacom pokračo
vaní žalobník nez~pieral, že v rokoch 1930--1932, driev než v'Stúpn ako
stály zamestnanec v máji 1932 delinW'vne do služieb žalovaného, bol
samostatným obehoclníkom, výčapnikom, ktorý k prevodzovaniu 'svD'jho
obchodu aj potrebné l'adovne prenajímal. Ako taký mavrel smluv u so
žalovaným dňa 18. marca 1930. Táto pracovná smluva stály pomer medzi
stranami nezaIožila. Žalobník nebol zaviazaný ;rko sprostredkovatel' výlučne len pre žalovaného pracovať, ba vobec bolo mu ponechané na
vol'u či nejaikéDbehody bude chceť pre žalovaného siprostredkovať.
Činn~sť žalobníka u žalovaného nebola vobec jeho hlavným zárobkovým
prameňom, lebo bol samostatným ob<:hodníkom. ktorý I~n príležitostne
sprostredkoval tu a t~m obchod pre. zalovaneho. žalobmk mkdy nebol
podriadený žalovanému·. Pracovný súd je preto k riešeniu provi'znýeh
poh!l'adávok žalobníka v smY's1e ustanovení §§ I, 2 zák. zo 4. júla 1931
čís. 13-1 Sb. z. a u. veene nepri-slušný.
Na j v y Š š i s úd do.volaciu žiaclosť zamietol. D o vod y:
Nejde o služebný pomer, keď obchodný Z<Ístulpea (aj podl'a 'smluvy)
z.ostal samostatt'ým obchodnikom a po stránke svo'jej činnosti smluvou
mu určenej, nedostal sa so spo'lusmIuvníkom do pomem podriadenosti.
žal,obník vo sva-jej dovolacej žiadosti sám pdz'Vuku'je, že práce, za
ktoré požaduj e pr-ovíziu, vykonal »alko vedl'wjšie zamestnanie a pri tom
prevoclzoval aj samostatný obchod«, ďalej, že na sjednaní obchodov na
predaj piva a liehu pre žalow-aného »pracoval« až do tohO' času, kým
nevstúpiJ »dD defínHívneho služebného pomeru k žalovanému«. Keďže
však aj pod!'a dovolacej žiadosti uplatňuje žalob-nik nárok na províziu
za dobu, po ktorú bol ešte samostatným obchodníkom a v ktorej ešte
služebnýpomer medzi nim a žalovan'ým nevznikDl, správne je stanovisko súdu odvoladehD, že dotyčne žalobného nároku na túlu, provízíu
nejde o poh!'~dá,"ku za služebného pomeru, a bez porušenia formálneho
práva bol preto spor dotyčne te'jto, pohl'adávky zastavený.

o.

čís.

14MO.

(Rozh. z 25. lebmán"a 1936, Rv IlJ 1045/35.)

I. Otázku, či obecný strážnik v dobe od 2. januára 1921 do 2. marca
1925 podliehal povinnému penzijnému poisten;u, treba po8lldtzovať po-

ŽalDbník smluvou za dňa 18. marca 1930 podujal sa spwst,redkovať
žalovanému predaj piva za 5 Kč provízie od ka~dého hl. Neskor vstúpi!
žal'abníik k žalovwn'ému dlo, s,táleho' ~llu,žeroného ,pomeru ,za ,p'I~lt, a za !Je!>menu za prám prez čas. žalobou, podanou u odde1enia okresného. súdu
v N. pre spory pracovné, domá:hal sa žalobník na žalovanom zaplateni1
8.835 Kč 75 h titulom údajne nevY'platenej provízie, hotových výdavkov

dl'a zamestnania, ktoré vtedy obecný strážnik vykonával a podPa ustanoveni vlád. 1tllJ'. č. 16/1923 Sb. z. a n., ktoré v tejto dobe po.vinné penzijné poistenie zarnestnanco.v upravovaly.
II. Dozeranie obecnéhostrážnika nad obyvatel'stvom ciel'om Ildržania poriadku a verejnej bezpečnosti nie je odborným dowrom v smysle
II 1 vl. nar. č. 16/1923 Sb. z. a n.

*) Srovnaj s § 181 Č. 3' a § 486 veta prvá Osp.

(Rozh. z 25. lebruára 1936, Rv lil 1124/35.)
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Ža1Dbu o platenie odškodného vše t kyt r i s t o I i c e zamietly,
N a j v y Š š í s ú d z tých to d ó v o cl o v:
",alobník opiera žalobný nárok na náhradu i'ikody o to, že ho žalovaná obec v ďobe od 1. janu<Íra 1921 dG 2. marca 1925, keď bol u nej
zamestnaný ako Dbecný strážnik, neprihlásila k povinnému penzijnému
. sa slal in.P oi~teni'U a truk ,mvlnrllk", že žalobn,k nedlos.lalhol v dobe, keď
va1idom, 60 prílspevkových mesk"cov, potrebllých k ziskamu nároku na
inva1idny d6chodok.
Treba preto otázku, čl ža,lobnik v dobe od 1. januára 1921 do 2.
marca 1925 !podJiehal povinnému poisteniu, po'sudzovaf pod!'a zamestnania, ktoré žalobník vtedy vykonával, a pod!'a ustanovení vlád. nar.
č. 16/1923 Sb. z. a n., ktoré v tejto dobe povinné penzijné poilstenie zamestnancov upravovaly, a nie pod!'a zákona č. 26/1929 Sb. z. a n., ako
za to mylne má odvolaCÍ' súd.
Pod!'a § 1 cit. vláJd. naT. podliehal penzijnému. poisteniu každý zamestnanec, ktorý nevykonával prevátnou vačšin'Ůu práce podradné alebo
práce, ktorých vykoná'latelia sa nepokladali za obchodný,ch zamestnancov. Zároveň 'stanoví tento paragraf, ž'e poisteniu podldehajú zamestnanci,
vykonávajúci prevážne práce du.ševné, a tdozorčie osohy. Za d01)orčie
osoby treba pokladať osoby, ktoré vykon"vajú odborný dozor n1Ld prácami, iných .o;sób. Odborným dowrem j,e súhlrn Čilnno.st,í dbzor.n.ého o.rgánu, smerujúci k tomu, aby osoby, ktoré sú pod dozorom, vykomivaly
práce im sverené pod!'a stanovených smemk, - nie však dozor jednoduchý, predmetom ktorého je koll pozorovanie osob, a nie tiež pozorovanie prác sposobom prá'le u.vedeným. Dozeranie obecného strážnika
nad obyvate!'stvom cieJ'om udržania pori,ad'ku a verejmJj be~pečnosti, nie
je preto .odborným dozorom v smysle § 1 vlád. naT. Č. 16/1923 Sb. z. a n.
Žalobník v dosledku t'Ůho nepod!liehal povinnému penzijnému po'isteniu
a žalovaná obec nebolla povinná ho k penzijnému poi.steniu prihlásiť.
Námietka žalobníka, že admini,gtratívne úrady rozhodly právoplatn,e,
že žalohnfk podUehal povinnému penzijnému poilsteniu, nemože pri.sť
v Ílvahu, pon,e'láč toto D021hodmlltile n<olýka s·a doby od 1. januáifa 1921
do 2. marca 1925 a je preto na súde, 8!by sám rozhodol o prihJ.ašovacej
povinnosti žalovanej, na túto 'dobu služebn~ho pomem sa vzťahujúcej.
čís.
ŘÍZení před

14991.

soudy pracovními.

I když prvý soud nepojal do svého rozsudku doložku podle

čl.

IV.

odst. 2 zák. čís. 251/34 Sb. z. a n., má o.dvo.lací soud jednati podle před
pisů o. odvolacim řizení ve věcech pracovních.
(Rozh. ze dne 26. února 1936, R I 127/36.)

P r v Ý so u d (okresní soud) uznav ve sporu z pracovního poměru
o 886 Kč podle žaloby podané dne 18. června 1935, ne'lyslovi! v rozsudku 1P0dl'e čL IV. (2) zálk. či,s. 131/31, ž.e by.l' vydán v dzení po,dllie 121ákana o pracovníoch soudech. O d vol a c í s o u d odmí.tl z tohoto dů- .

vodu odvolání, podané 15. den po doručení rozsudku, pro opožděnost,
v senátě složeném ze 3 soudců z povolání.
N e j vy Š š í s o u d zmši,1 usnesení rekursního soudu jako zmatečne
a uložil mu, by o odvolání znovu rozhodl v senátě složeném podle § 32
zák. o prac. soudech.
Důvody:

Odvolací soud správně rozpoznal, že mezi žalovaným a žalobcem jde
o spor ze smlouvy. pra~ovní, o zapla~ení mz?y 886 Kč 40 h s příslušen
stvím za vykonane prace (§ 2 a) zakona Čl,S. 131/31 Sb. z. a n.), nevyvodi.J. však z toho jedíný nutný důsledek pro slo,žení mandátu, ve kterém rozhodlo odvolání, žalovaného. Spor byl zahájen dne 18. června
1936 u o'kresnílho soudu. v T., platí proto o něm Ulstanovení ,čJ. IV. odst. 2
zákona čis. 251/34 Sb. z. a n. (čl. VI. téhož zákona). Poněvadž šlo
o hodnotu vyšší než 300 Kč, měl odvolací sou.d r,ozhodovatí o odvolání
žalovaného v senátě složeném podle § 32 zákona' čís. 131/31 Sb. z. a n.,
třebaže jednalo něm v zasedání· neveřejném, neboť i pro neveřejné zasedání jest podle dot,čeného ustanovení zákona přibrati ;přísedlcí (srovnej Sb. n. s. 13598). Na tom nic neměni,lo, že rozsudek prvého soudu
nebyl označen jako vydaný v řízení podJ.e zákona o pracovních soudech.
čj. IV., odst. druhý, zákona Čí·s. 251/34 Sb. z. a n. nařizu1e sice, aby
. r02Jsuclky, které budou vydány okresními soudy, jednajícími na mí,stě
pracovních soudů ~odle § ~2 zákona čís. I31{31 ~b. ~. a. n.,. byly řeče
nou d:oložkou oznaceny, avsak neustanovuje zadne pravm nasledky pro
případ ,že se tak nestane. Ježto soud odvolací zkoumá svou věcnou pří
slušnost z úřadu, má d'Ůtčené označení rozsudku hlavní účel, aby strany
by.ly upozorněny, jak věc bude pr01ednávána u soudu odvolacíhO; Tím
lze také vysvětliH, že v odlst. 2 článku IV. zákona Čí.s. 251/34 Sb. z. a n.
nebY'lo ponecháno stranám, aby působily k označení rozsudku prvého
soudu jako vydaného v řírzení podle zákona o pracovníoh sou.dech. Pro
složeni senátu soudu odvolacího a ·způsob jednání (Hzení,) o odvoláni
" tohoto soudu jest podle čl. IV., odst. 2 zákona Čí's. 251/34 Sb. z. a n.
jediné rozhodným, že jde o odvolání proti rozsudku okresního soudu
v pracovním sporu o hodnotu' vyšší než 300 Kč. OdvolaCÍI soud rozhodl
v senátě, ve kterém zalsedali íen tří soudcové z povolání., ni!koH též dva
přísedící. Nebyl tedy odvolací soud řádně obsazen a jeho usneseni jest
zmatečné podle § 28 Čí~. 2 zákona čís. 131/31 Sb. z. a n. a § 477 Čí's. 2
c. ř.. s. K zmatečnosti této bylo hleděti z úřadu podle §§ 471 čís. 7, 513
c. ř. s.a § 35 zád<Jona Čí~. 131/31 ,Sb. z. ·a n.
čís. 14992.
Nesporné řizení.
strany mohou se v nesporném řízení shodnouti, že jedna z ních složí
vy.jevovací přísahu před nesporným soudcem. Takový smír jest exekuč
ním titulem podle § 1 č. 5 ex. ř.

(Rozh. ze dne 26. února 1936, R I 130/36.)

Čís.

-

--'-

14993 -

čís.

14993 ~25

224

žalující pozůstalost podala na žalovanou žalobu s žalobním žádáním,
že žalovaná jest povín.na udati, Co jest jí známo o zaml'čeni nebo odstranění .různých věcí zůstavitelčíných. Po podání žaloby nabídla s'e žalovaná: podá:nim učiněným v nesporném (pozústalostním) řízení, že složí
manifestační přísahu podle čl. XLII. UV. z<'lk. k c. ř. s. P r v Ý s o II d
přeruší! řízení o tomto jejím ;návrhu až do pravo:platného skončení sporu
shora uvedeného. Rek u r s 'll í .s o II cl návrhodmí,u, maje za to, že pro
nedostatek dohody jest návrh vyřiditi ipořadem práva na podkladě podané žaloby.
Ne j v y Š š í s o u d uložil prvému soudu nové jednání a rozhodnutí.
Z

důvodů:

Správné jest, že zdráhající se straně lze uložiti výkon vyjevovací pří
sahy ve smyslu čl. XLII. uvoz. zák. k c. ř. s. pouze rozsudkem ve sporném Hzeuí a že soud v neslpo-rném řízení není oprávněn, by rozhodl ·0 povínnosti st.ran onu přisahu vykonati. Til!kovým rozhodnutím překročil by
soud meze nesporného řízení a dopustí! by se zmatečností (§ 41 odst. 2
pí,sm. d) zá!k. ze dne 19. června 1931 č. 100 Sb. z. a n.). Ale o t"kový
přípil!d :?Jde nejde, neboť povinnost dovolací rekur-en.tky k složení této
vyjevovací pří'sahy není sporná, naopwk ji uznává, ježto projevila výslovně svou. ochotu vykonati přísahu toho znění, jež bylo žád"no odpůrkyní žalobou. Není zákonné závady, by nebylo k návrhu učiněnému
í v mimosporném, zvlá:ště po.zůstalostním ří·zení u soudu sepsáno porovnání o vyjevovací p'řísaze a aby jedna ze zúčastněnýoh stran nesložila tuto příisahu př,ed nesporným soudcem, jenž nemá příčiny, by odpíral protokolovati takový .smír, který jest exekučním titulem ve smyslu
§ 1 čís. 5 ex. ř. (rozh. č. 1846 Sb. n. s. - pl,en. usn. býv. víd. n. s. Č.
pres. 299/15 Ol. U. c. ř. 7.703).
čis.

14993.

K §§ 91, 1042 obč. zák.
Nárok na náhradu podle § 1042 obě. zák. neni závislý na tom, zdali
ten, na jehož mistě byl náklad učiněn, o něm předem věděl anebo s nim
souhlasil, stačl, že k nákladu byl povinen z jakéhokoliv právnlho důvodu.
Třetí osoba, uplatňujici svůj nárok proti manželi podle § 1042 obě.
zák., může nastupovati žalobou i bezprostředně proti manželce jako
dlužnici.
Jak dalece je manželka zavázána ze smluv jl sjednaných.

(Rozh. ze dne 26. února 1936, Rv I 2615/33.)
Žal~oblkyně předn,eisla

k

odwV'aclněnÍ

žaloby, že žalo'vamá Ma,rie O~o'vá
šaty a součástky
Žalovaná zhoto-

přikázala, aby jí zhotovila z přinesených látek různé
oděvů. Za tyto práce účtovala jí žalobkyně 1.730 Kč.

jí

vené oblekv bez námitek přijala, proti účtům nic nenamítala. Obj"ednané
a dodané óšacení odpoví.dalo společenskému posta"ení a majetku jejího
manžela Emila O-a, velkoobchodníka, a ručí tedy i druhý žalovaný
EmU O. za tyto ná:klady. žalovaná Marie O-ová namítla proti žalobě,
že šlo o zhotovení šatů, kterých žalovaná nutné potřebovala, takže náklad za zhotov'ení těchto šatů byl povilnen nésti její manžel, žalovaný
Emil O. ve smyslu ustanovení § 91obč. zák žalovaný Emi:! O. také vždy
účty za zhotovení šatů p'lati,l, t1l'kže žalobkyně "ěděla aneb věděti musela, že objednávka se děje n-a jméno a účet žal;ovan,eho Emila O-a. žalovaný Emil O. namHl proti žaIobě, že Se jedná o zhotovení šatů z IMek,
jež byly ža.lovanou Marií O-o'vou opatřeny bez vědomí a proti vŮ"l'í' žalovaného. žalovaná MarÍle O-ová dala si ušíti u· žaloblkyně nejméně osmery
š'aty jichlž zapla'cení se žalo'bkyně tou'to žalobou domáhá. Nejedná se
o nutné potřeby žalované anebo o účelné objedná"ky. KOlllpené Iá!úky byly
dodány žalované piímo p-rodatelem a vědoélla proto ža,lovaná, že ·se jedná
o látky, které on sám nedodal. Žalovaná měla dostatek jiných šatů a
n<Jbylo proto tř·f)ba, aby si opatřoval,a šaty nové. p'f V Ý S o u d zamítl
žalobu, pokud směřovala proti ža,lované Marii; O-ové J vyhověl jí však,
pokud směřovala proti Emillul O-ovi. O d vol a c í s o u cl uznal podle
žaloby proti Marii O-ové, zamíltl ji v'Šil!k proti EmUu O-ovi.
N e j vy Š š í s o u d u'zna!: podle žaloby i' proti Emilu D-oví.
D ů v o cl y:

Závazek manželův za manželčiny objednávky lze odvozovati bud'to
z §§ 91,1042 obč. zák. nebo z §§ 92,1017 a 1029 obč. zá:k. V projednávaném případě dal'a manžetka za z.ažalovanou čá'slku u žalobkyně opravíti staré šaty a ušíti nové pro vlastníl ,potř·ebu z látek koupených u' Jíndřicha T., při ·čemž žalobkyně sa'ma dodla:!a rů'zné přípravy. Není, správné,
že se požadovaný obnos týká poulJe lJhotovení nových šatů, neboť žalováno bylo z účtů ze dne 20. února 1931 a 11. října 1931 a 'doplníla
žalobkyně svůj skutkový přednes bez odporu žalovaného při výslechu
jako strana (rozb. Čí-s. 11714 Sb. n. s.). žaloba proti prvnímu žalovanému Emilu O. se opírá o to, že druhá žalovaná potřeboval,a objednané
á dodané obleky nutně, aby jejíošaoení odipo·vídallo společenskému postavení a majetku jejího manžel'a, z čehož lze seznati" že žalobkyně se
domáhá náhrady náklad" po rozumu § 1042 obč. zák., jímž podle § 91
obč. zák. byl povínen první. ža,lovaný. S tohoto bJledilska však není zapotřebí, aby žalobkyně prokáza,l:a, že prvníi žalovaný mil!nželce tuto
objednávku přikázal (§ 1032 obč. z"k.), neboť nálfok na náhradu podl.e
§ 1042 obč. zák není závisLý na tom, zdali ten, na jeho·ž místě byl ná!klad
. učiněn, o něm předem věděl anebo s ním soulhlasil, stačí, ž'e k n"kl,oou
byl povílOen z jakéhokoli" právního d\lvodlu; zavazovad úmysl' podle
§ 1042 obč. zák v pochybnosti se předpokládá, dokud opak nehyl odpůr
cem dOlkázán (rozh. čÍ's. 10666 Sb. n.s.), a nes'ejele po této 'strán·ce ani
na tom, zdali dru:há žalovaná žalobkyni sděl,ila, že jedná jako zmocněn
kyně manželova. Rozhodnutí sporu záví'sí tudíž pouze na otázce,zdali
se plnění" o jehož n"hradu, jde, stalo v mezích nároků druhé žalované
Civilní rozhodnuti XVIII.
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. . 1"
"', po rozumUl § 91 obč. zák.,
vůči manželu na pOSkytov~n~ ~~snet ;YZl\Jš3Jk nutno odpověděti kladně.
k níž náleží i sj,u,šnéošac~nl:
~ o ~. aZ~~nželka během posledního 1 Y2

Namítá-Ii první ža!lov~n~, ze s: je ,::,
b I
ouze šaty obyčejné
raku dala uší,h osmere s:t Y ,~re.nl~zl't,,~žet°Ílsu~j,~k Pprvnílho žalovaného,
.
tu dú I:ázní Smúkovce,
a pracovní z látek ve,smes aCI~~c.', '
že manželka nepo~řeb.ovala zvlastn~ sat~s.t~ c:~aJí. sí manželka mohla
jest zř.ejmě, nespr~vny, ~~rozhodn~.l nehl~dÍ'C k tomu, že první žalovybrah potrebne latky ~ Je~ú obc?ocle, . eho obchodu. 1ežto ní,žšíl soudy
vaný "'dmMI žádo~t manzel'č,n~ o latky z
né neb)'ilý aní luxusní ani
dále ~jistily, ~e, latky ~~uhO,U I z::ovar~~n:r~f~í()h námitek proti předp<:,
drahé a prvm zalovany n~u;p a nova .' ,~i et!wv' oh ,pomě<tech, dlospel
k,l:adům.o jeho s'P~lečensk,e;n pclťta""eems a o~l~dem ;a okolnosti přípa,du~
procesm soud pr~ve,m ~ usu I u, Z , lč','n ,při ,čemž v kruzích, k mmz
, d'z s'I o o lazensky 'pobyt
manze
,.'
" d
noneva,
' .
. ' b' . 't"!lo
počtu šatůnezh . oma,
pam žldova~ýc je. zpravl~la ~~potřeta'v;e~~nže'llovu" takže níkteralk nebyl náklad um~rny :s\polecens,e~":' s I noudho z § 91 obč. zák. Od,;,omanzel~lnu, p,Y . , t. k J'ako manžel opra,,~
P řekročIl rozsalhu namku
. , ' manzelka Je prave .a:
lad soud uznal spravne, z,: .
. 1 ..: uzavřených je také zavá:záJna,
něna uzavírati smlouvy a ze ze sm u:; J! . by jiné na př svého manleč že by smlo~wu ~~avř:la ve ~m?c~'~~\~;:~í mohl:~ brániti (rozh. čís.
žela, v kterémztoPflpad\~y tíS~~;~~' ~platňující svůj nárok vůči man,nzb'-vá možnosti, nastupovatí žalobou
8683 a 12309 Sb. n. s.). .re
Druha' z'alovaifiá obJ'ednal,a
, žej,u podle § 1.042 obč. zak., nep dYl'"
,
'
t'
" Iee j' alko, ,uzmel.
'.
bezprostredne pro I manze
'I
'Ikt o'k n.a j'evo že pří tom nevy.'
'1 l:Jk něa nev)'SO 111 ,eraJ
,
sama ·pran
u za.o " y
I
a 'ze. ,sama ne!c ht'l
e a 'by' tl' smluvn, ·stranou.
stupovala vkrstmm Jmen~m ",. d' h'· 'alov<l:né ze smlouvy (obi'ednávky
žalobni nárok odvozovany vu,", mez
di<la) j.est proto rovněž po právu.

i

k.

tis.149M.

. ,,'
tr· , zaměstnanec ani, je-Ii
NáJrok n.a o?m~~u za bl~anc!'t, pra~ ne~d:~ tu podle služného ~
r.ok rlrát.ovy. Prtntert;nOSŤ bil~ncm odměny , a průměru bilančních odmen
městnanCOlva za praVidelné vykony praoovm
dnve z~ěstna:?ci vyplácenY:~í r.ozhOdnutí zaměstnavatele o tom, že
Vzal-\t zamestnanec ~~ v
...
'ítána ~emunerace. a rozhoďdú jebo platu jest úd mClté d.oby d1tZl za~ .od tét.o doby nárolw na
nuti tomu nij'ak neodporúval, vz a se m
zvláštní remuneraci.
(Rozll. ze dne 26. února 1936, Rv 1 197/36.)
.'
'
. ,,' 'll ,k odměny za bílanční práJce, jed~",k
Žalobce domahase zalobou J~ 9~: cl 30 Mj. 1934. Žalovaná namltla
d' ,0 ,ď :přislnší poněvadž je požaremunerace za dobu od. 1..ledna
. , 1 b' , 'alobcl narok na o menu n
.
,I
,
d
proh za o' e, ze z , 'I .. , t'tové
roky' pokud pak jde o :poza o~
ra
dována za dobu, kdy me a Pllj zb
. roku n~ ní tím, že vzal na vědomI
vanou r,emuneif3'CI, vzdal. se za e ce na

rOvhodnutí 8-právní rady, jímž dnem 1. ledna 1934 počínajíc byly platy
sníženy o remuneraci dosud každoročně vyplácenou. Niž š í s o u d y
uznalypodle žalaby, příznavše ža.]obci za bílančni práci 14.000 Kč.
N e j v y Š š í s o u d přiz·nal za bilanční práce žal obcí 9000 Kč, :pokud pak šlo o p{)ža~ovanou remunerad, uložÍ'! odvolacímu soudu nové
jednáni a rozhodnutI.
D ů vod y:
Výše bilanční odměny nebyla stanovena určitou částkou, nýbrž určo
vala jí žalovaná firma. Žalobce měl nárok, aby byl. za vykonamou práci
odměněn sice ,podle vů];e žalované firmy, nebylo vša:k závislé jedině na
její vůlí, zda žalobce od';1ění z~ bilanč~í, práce, čí zda mu odměnr vů?ec
- rtEÍpřizná. Bezplatnost bllančl1lah iPracI nebyla mezI stranamI sJednana
a to aní pro případ neprospí,vání podniku žalované, což .ostatně plyne
i z přednesu ža:lované firmy samé, že od roku 19122 vypl<kel1a žalobci
bilanční odměnu pra"idelně, ač měla již také ztrMový rok. Nemů~e se
proto žalovaná fí,rma domáhati zamítnutí 'celého žalobníbo nároku na
bHanční odměnu, nýlbrž jest po'vílnna dáti ža.\c,bci odměnu přiměřenou.
Avšak právem uplatňuje, že nebyla pří stanovení výše bi,l3Jl1ční, odměny
za rok 1932 a 1933 'správně zhodnocena pasivÍita jejího podniku, 'kterou
i žalobce připustil Byl-l,í podnik žaIované pl>sivní',zho.ršova].a se jeho
11O'spnd\iřská situace postupem doby, a proto nelze žalované od,ep,ří<ti
oprávnění, by za trvání hospodářské nouze snížila žalobci poměrně bil'ančni odměnu, příblHejíc k tomu, aby žalobce příměřeně za jeho práci
odmění,la. Pro mím přiměřené odměny bylo pevným zálkladem především
~alobcovo služné v pos'lední době, které žalobce ve shodě ,se žalovanou
firmou uvedl peníizem 2.200 ~č a kt,eré jest odměnou za pravidelné jeho
.výlkony pracovní, a dále průmér bi'lančních odměn' dříve žalobcí v)'plá"
cel1'ých. V poměm k těmto dvěma základnám pokl'iI!ďá dovo,llací' soud
podIe § 273 c. ř. s. za přiměřenou bilanční odměnU! "a rok 1932 ve výši
5.000 ~č a za rok 1933, další to rok pasi!vity :podniku žalované filrmy,
tedy období dalšího zhoršení jejího majefko'vého stavu, ve výši 4.000 Kč.
Jen potud brylo dovo.Jiání, ž'alované firmy vJl1hověno, že bilanční odměna,
přisouzená žalobci ve vý·ši 14 ..000 ~č, byla sní'ž,ena na 9.000 Kč a že
žalobní nárok na vyšší' částku byl zamí,lnu,!. Pokud jde o nárok na r,emuneraci za dobu od 1. l'edna 1934 do 30. září 1934 v nenapadené výši
1.650 Kč, uplatňuje žalovaná fi,nma právem dovolací důvod ČÍls. 2 § 503
c. ř. s. Odvolací soud dospěl k úvěru, že žalobce nemoh.l' ztratiti nátok
na remuneraci tím, že se vykonný výbor žalované firmy usnesl, ž.e od
1. ledna 1934 remunerace bude rozddena na 12 dHů a že jest obsažen'a
v měsíčním platu zl>měs!nancům vypláceném, třebas žalobce podepsal
výplatní listinu za měsÍ'c leden 1934, ve které byla poznámka, že v gáži
za leden jest obsažen i dvanáctý clU remunerace, poněvadž poclpis výpMní listiny jest 'Prý jen stvrzením, že žal.obce gáží. přijal, a nelze z něho
dovozovati, že žalobce mínH! Sle tím vzdáti nároku na remuneraci a ž'e
souhlasí s jednostranným rozhodnutím vý,konného vyboru o jejím zru·
15"
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šenÍ. Oclvolací soud měl twké za to, že žal'ovwná Hrma neprokázala, že
ozná,mi'la žalobci usnes'ení, o zrušení I relmUluerace jinakým způsobem.
F\rávní závěr odvolacího soudu byl vybudován na neúplném skutkovém
,p.odkladě. Zalovaná uznávala, že až do kon~e ro~u, 1933 byl.o. novo~očn~
neb třitná,cté ,služné ,periodickou remuneraCll, avsak tvrdlllla, ze s'\uzebm
ptat žalobcův byl novou sml,ouvou mezi. !alo:bcem a žalovano~ firmou
s,nižen a že žalohce od 1. I'Nlna 1934 nemel nar'Ok na remuneraCL Dovolatelka u'PlatnHa, že žatobce vzal j'eF 'usneseni o zrušení rem~nerace na
"Momí '" přednes'l,a k tomuto bodu, že žalobce v lednu 1934 samo roze:sla~
"šem z<lJměstnancům dopisy, ve kterých jim sděloval rozhodnutI spravm
rady, že ve :sníženém platu j,est .obsa,~eno i tři,;á~té sl~'ž~é, a že t~ké
on sám vzal loto lfozhodmltÍ na vedoml. V odvolam popreIa dovo,l",telka
také te žalobce si při podepsánÍ' výpl'a\ní listiny niepovš,iml sdělení v ní
ulčin:ě-nélho, že v 'mě'sIÍlšnÍ: vý1platě jest obsažen také dH remunel;ace, a ~y
tykal", n,eúplnost ří1z,eni, ;poloud šlo o zji,štěni, jakým. zp-ůsobe:m by'l. zalobee zpraven o sní'žení pl<lJtu, Poněvad.ž žalovaná :l,rma n~bldl~ dJijlkaz
výslechem stra'n o svém t,",zení, že žalobce rozesllal cl~plSy os~tnr';1
zaměstnancům o zahrnutí remuneraloe do sníženého slu'Zneho a ze pn
tom vza,l dotčené usnes,eni správní rady ta:ké s,]m na věd,omí', a odvolací
soud tento v tomto ,poru hllavní a nikolli j:e'O pod;půmý důkaz neprovedl,
dospěl k svému zápo1rn:ému zjištění, že žalovaná firma ne:prokáz~'la vyrozumění žalobce jiný1m způsdbem, než podlp'i,sem 'Vý,platni l:i,s!rny, na
zitkladě neúplného odvo'lacího řÍlz:enÍ. B)"lo"li by lotiž prokáJzáno, že
Ulsn:es1enÍ žálované -filrmy o sní,ž:ení p1atu Hm způsobem, že remunerace
j:est zahrnuta ji'ž v měsilonim plla\u, bylo sdě'I'eno žalobci z,pů,sobem dovolateli1wu tv:rzeným, a že ža'\obce sděl'ení o sníženi plat~ nll'J"~ neod<~o
roval, bylo hy tím p[okázáno, že žalobce pnjal usnesnel .(nablóIou) za,:
Io'Vané fi~my na sní,Ž!ení svého služebního ,platu, tedy zmenu dosavadm
služební :sm~ou:vy v,l1lstanovenv O' výši odměny za své práce, a že m,ezl
n,m a žalovanou firmou došlo ta\kto k dohodě, Merou zanilkl ža'lobeúv
nárok na vý.pllatu 'remunerace od I. I'ed"a 1934, Do'!oud tedy odvolací
soud n.eprovedl, dŮlkaz vÝ'sleohem stran, memohl učiniti závěr, že žalobce
na:bídku ž,alované fi.rmy nepřijala ž'e šlo j'en o jEldn'ostrannlý čin žalované firmy, klerý nemohl zbaviti žalobce nároku na remuOIeracÍ. Odvo.lad- soud nemůže ani opolminouti obírati s,e př'esn,ým obsahem sděleni,
které b)"lo žalobci učiněnO' ,na výplatní listině a hude mu podle § 182
c. ř. s, doplniti předines stran o obsahu oné po~nitmky na výpl,atni Ili'stině,
po ;př~padě i 'Předlo~enim výplatní listiny s.amé s ?n,?u 'Pomám~ou. žaloooem podepsané, ,n~boť, byl:o-I,i' usnesnl zalovane fIrmy o zrUlsenl remunerace a jejim zahrnutí do m:ě:si,čnííhio pl,alu s.děleno obsahem pozn.mn!<y na vÝlplatní lis!Ílně, nebylo by \z;e přÍ'svědloi:ti pr"\enímu názoru
odvoladho 'soudu:, že žaJ.o'bce, podepsav výplatni lď'stinu:, ,potvrdil' jen při
je1tí měsílčníiho služného, nýbrž hyl by oprávněn závěr, že žalobce, podepsav výplatní ,,"slin,u ,a n,eodiporo\eav obsahu poznámky o sn,í,žení služného, Iprojevil tak mlčky 'souhlas s nabídiloou: žal,ované firmy (§ 863 obec
zák obč.). TomUlto závěru by mebr,;ni'lo ani, kd'Yby bylo prokázáno
tvrzLení ž'allobce., že !si on.é p'Úlzná,mky 'Ú remunlerad nepovši.ml, neboť ná~
s\e'dky vlastní nedbalosti při podepi,sO'vání výplatn:í listiny musí nésli

žalobce sám a nikoli žalovaná firma, pro kterou nebyIo vůbec powalelné, že žalohce po:w,;m!ou nečetl ,a její obsah n,evzal na vědomí, neby~o- H zde zevn>Í,ch známek, které hy tomu nasvBclčovaly. Tylo zevní
známky nebyly ani tvrzeny. Po'lmd jde o remuneraci 1.650 Kč, bylo
proto dovolání vyhov'ěn:o již z do\Óol,acíiho důvod", čí's, :2 § 503 c. ř. s.
čís.
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mlčky.

(Rozh. z,e dne 26. únlolra 19036, Rv I 237/36.)
ZalKJ'bkyně tMrdi,e, že b)"la v domě žlalov<lJný'ohl dlClmo\'nid, žádá n,a miah
vrácenÍ' čilnže ne.prálVlelm pllaoené. N j, ž Š íi S oQ, ll. dl Y za1míHy ža\Toiblll, odVD I a c i s o II d z těchto d ů'V o d ů: žallobkyně snaží se dlov'o,dllti, že
u~edttr.wl·a sle ž'a":wan'Ýlmi smlouvu dOlm()V'n,ic!oou mllčky, pon'ěv,adž prý žalovaní ji výslovně íPožádaJlli, aby vykonávala v diomě .piráce domo,vntoké a
o:l1'a lumo po-vimnost ip,ře'vziwl~ W 'skutečně vJ"kolnflva'\a vše'Chny .pir';ce dlom,o,vnic:ké. Z toho ndze však ješ:bě U,sluzOIVali, že s,lrwny mělly v úm)'1slu
sjedln'ah domo'\"n,iidko>u, 'Sm'IIOIUV.u ;poid~e § 1 z.ák. čí's, 82/2,0 Sb. z. a, n" ~'ežto
m,a1,i,tel domu múž'e ,sli: dlomlO~ruid{é práce! dlálti olblsltalf,atil i os,o!bam'i llinými
hez Ulzavřeni clomo'lmlÍ:dké 'smllolU'Vy. Z ohs,,,hll Idl0lP'i'su z,e dme 25, č.er\"na
19'29 jde naj'e",o" že s,tlfa'ny mě,lly v úmyslu sj~clnati smh~uvu ,nájemní.,
n'eblOf ža,lkwanJ s,e mv,;zala" že byt poneohá p'od oahmnou náj.emnEků,
poloud se ochrwna' 'OIáj1emnnků n'a j'eclniOtlmv,é by,ty biUdle \eztah-oMati'.
Ne j 'V' Y š š í' s ou"dI IUllbžÍil odlV'ollaoímUl 'siOudu nové jedu"t1:Í a l"OIzhodnutí-.

Drlvody:
Jádnm spo,ru j'e, zd,a byl'a mezi s',ramami sjedh"na domo'Vln,ická
smlouva podle zákona Č, 82/2,0 Sb, Z. a 'o., ježto, došlo-Ii k twkové
smlliou,,<ě, byla 'hy úml1u.va, podle ní'žs'e zavilzalia žaJl.oblkyně pl~tit,i z obývané j:í lÍl~s'tn(lsti :ná~,em, OIi,colnolt\l a by,l<a by žal,,'likyně o.'P'ráJ;mooa, (§ 1431
obě. z,) dlom<Í!hati se n'a žallo,vaJný,ch j,alko majiltelíoh dGmu vrácení zapl'a'c:enéh-o' nájemného (Sb, u,. s" 11667, \30381). OdMo,l:ad s'ould jie's,t na
omy'lu, p,okud Z pouhého uj'edlnální· obsažeU1élho v' dlOpils'e z 25. čelfvU1a
1929 vyvmuj'e, že mezi stral1lalll1li doŠIlo k plaltné Sml:OllVě rráj·emní, (č. 4
§ 503 c, ř, 's.), Př<Jdlclh.á'ze'la-l\ léto dlo:hlOldě úmlu'Va' ji'ITá a tlO Ia:Ioo'l'á, již
. byl ,založen domovnid"ý poměr, stala-Ii se tedy žalobkyně domovnicí
v domě žalovaJnýoh :a nebylI-li ten,lo pomělr clodaleč,né zrušen, zv!"šlě
svr'ohu Ulveden!)Óm u~'edU1iln,lm ze din,e 25. čer\ena 1929, šl:o lu 'osmlkmvu
zakonem zak"mn,ou a l'edy lITilo()ln'o,u· (§ 879 p'\ení, odsta'l'e'c obě. zák),
,neboť ž<rllolh'kyně memolhla ,s:e ani vzdálí,i práva na, pOlsk)'lnn.r,ti, be,,"p:J~tného
bytu cl0';1,o"ni'dkéhlo (§ 15 z<Í!k, č. 82/20 Sb. z, a Ol,), 2a1110hkyně přede
~ie'sI~ _VI rtlz,ení pirVílllÍ' SltolUroe, žie žalllOvan1íl koupil!i dlůlm v bIřeznu 19Q7,
I rklratce po to,m ji piožáldiwlli" »aby s,i lV'za}ia 'V dom,ě domlOiVlnlictví«, ž.e ona
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(ž"'I!Oblkyné) nuto nabidllou p'ři~",\Ia, že .půvQdně měla byt v přizemf a ~e
prve v roce 1929 n"- naléhán,í žal!o!va!1Jých, loteří noho.to by.tu nurtně, potřebo!val'i pro sebe na zřiz"ní obchod!!li proMOIZo,"n y, lenlo byt zamemla
s by·tem \Oe črt\Ortém p",tře. Konečně IVI"di. že od tétQ doby. vyl~olnávakl"
úkony domov.ruil(Jké v domě ž'aJllo.v<lný'ch sama. Podlle § I zak. c. 82/20
Sb. z. a n. muže pifawVlní- poměr diomoMnický býti zalo'žen i ústně. V § 4
téhož zákona j elst 'V~;a.stní\kJU domu uillOž'eno, by ul&tanovW :dJomorvI1IÍika, a
jest mu jen dáJno na vMi, aby obstarával domovnkloé !práce, sám oe~D
i'e dal OIbBltaráMaltisvými sl,ulž6bnými. žall.ov-aní wn.1 nletV"dlllll, ze t~k UCIOIiwi a v podsla,tě an,i n~popí,rají, že ža~"bkyně lčonaJla dOlffi'nVlnlcke praoe
v domě. Kdyby by!l:o ,pmkázámo, že ž.alobkyné sle nv,oHlla .převzílti »domOVin,ilctv,íl« nebo. komti, domoVlniaké práce -v druhém 'ÚdlSI~avicl § 1 CIt.
záJk. uvedlené, byllQ by dOIMo k smlOlwě dlomoMo·i,ciké a taková smlouva
vylulču~e platnlou ·smllOuvu nájemní me.zi dlomovnílkem a majitelem dom,,,:
pokud jde tl mí,slnoslli v § 8 cit. zák m'Z.!1JaJčemé. Není tř~ba !l]Zaví~rah
výs;llovn,olll smlouvu, je'~tQo zá:kon č. 82/20 Sb. z. a !il!. mevyluoll!j,e mavrem
sml'OuN"y konklmlenltními ČÍln y (§ 863 obč. zák), stačí k tO'l11u., když
\bsrlmílk domu, mevyholvěv přeldlp.okladům § 4 zák, tnpí a dloko,mce svolU1 e , že molba v domě bydlící pmwlidlelině vykonává dlomovlJi.cké llkony
v dmhém od8'l~vai § 1 z"kona v}'!z!lač,,,mé, neb aJ8'poň převážnou čá·s't
těohllo úkonlI. Toml>-li tak, má tato· osoba námk na he"plaln'ý byt
v domě (§ 8 cH. zák.) a pozdější dohoda, zavamjílCÍ :jli'k placení nájemného za tento byt, je nicotná. Žal'Ovaní ani netv.rdili a neprokázali, že
poměr d!o,muVlni;,cký sle v domě zméni,l po U'zavřeni tvf.vené náj-emn~
smllolU'vy ze dnle 25. čer\On'a 19129 kromě výměny 'tylu dosud: z<llobkYnl
obývaného. OdvQ,}lací: 's'ou:di, Vlychá,ze}e, z ,myl'I1!éhro' ruaz'ÍifáJruÍ' '~!a věc, se ne~
'z:ahý'val otázkou, zda ús:uně ,rueho kOlf1lwllUdientně dOlšllQ 'mezi stranaJml
k :U!zalvřenf dioilTIlolvniJoklé sml'o'Ulvy a neuč-ill1U v tom"no SllllJě.ru poHebná
zj'ištěni (§ 503.č. 2 c. ř. s.). Věc neniludíž ~ralá k ,mZJhodnlutí (§ 510
v

c.

ř. 8,). DospěJ,j:e-N odMolací

soud po nlovém odlvrOll,alCÍlm jjzen.Í k

úsutdku:~

ž'e v této věci 1b}'1 mlo,.žen dI"m"VItI~cký poměr, bude se mu též za<bývauI
výší u'PklJtňQvaného námolkiu zoibohaJoení a vzá'jemnými' pohledáV'l<amí
žalo'vwmýoh k započten,i namitan'ými.
čis.14996.

K §§ 233 odst. 1 a 234 ex. ř.
Byly-Ii v témže dražebnim řízeni utvořeny z nejvyššího podáni za
různé nemovitosti d\lě samostatné podstaty a přikázal-Ii první soud pohledávku k rozvrhu přihlášenou neprávem z podstaty druhé místo z první,
měl rekttrsni soud, vylO\lčiv pohledávku z podstaty druhé, tuto sám bez
návrhu přikázati z podstaty prvni.
(Ro.zh. ze dne 27. ún'ma 1936, Rl 1214/35.)
Ro.zvrhov}·m usne,senim prvého wud,!' h}'!llo rozdělen,o jedn'ak r>e'jvyšší podání za domy zapsané ve vl. Čí,s. 726 a 800 (podsta'ta l.): jednak

za dům zapsaný ve vL čís. 725 ka,t. (podsta·ta Il.). Stát přih!lás.i.{ v přect.
nlOs,tním pořadí k rozvrhu těchrtlO n"jvyšších . po-dální I~ké poMledávku
4019 Kč 50 h na děd,ckém popl<l,uku. AčklOII,v tenlto pop,lallek se t)"ka'l
v~h~adně domů. zaps<1ll1ých ve vl. ČíIS. ~26 a 800 a m.ěl r.ro;lo, hý" př~k~
zán k zap,lacem z podlsltaly l., byla ok j>eh.o zapl,acem IPruka!zanla 'V preanostn,m pař ach sMtU' čásllka 4.019 Kč 50 h z podstaty 11. V příčině podstaty 11. bylo ~~.mesením reku,rsníh? so~d~ rozvrhové usme~eill,í k re.{<ur~u
hy,plOtekámí verl't::1:ky Mar;e W-?,ve, "U:<lneno v ten s;mysl, z~' n,eby:"pH:
káJzán& s,tMu v predl1lO,s,nmm porado. č.<lstlka 4.019 Ke 50 h pko dedl.cky
p'opll,,~ek. Stát, k<terý pmti rozwhovému uSll1es,ení~ního S()UOO nepodla'l r'ek!ur,s, domáhá ,se nyní' zm>ěny oetpadeného usneseni v ten smysl" že
se mU další změnou mZlVl~hového usn'esení .přikawje částka 4.019 Kč
50 h z podstaty I.
. N e j v y Š š í s o 'll> !CI 'přik;ígal stM,u děd<iciký ,poplatek 4.019 Kč 5{) h
z I. podsllaty v p",·edllostnlím pořadl!.

Dúvocly:
Hypoitekárn'i věřiltellka Mari,e W. domáJh(\Jla se re1<lursem změny rozv.rhOMého usnesemí,·v ten' sm}'!sll, ~e s!e s,tátu z PQdlsta.y ll. přikaz!ll,j'e i'en
Mslka 850 Kč 50 h a ž'e se dal:§(, čáslll<a 4.019 Kč 50 h přikalzuje jí. Re, .l<IU"S odu'1odiíiOlvala tím, že zmíněmý dědický poplalek Ise týiká dlOlmů, za"
psan.ých ve vl.. ds. 726 a 800 a milkolli,v domu, za,psaného ve vll. ČÍls. 725,
ta!kže neměla lk jeho zapl!acení bý:!i ji'; přilkáJzárua čásllka 4.019 Kč 50 h
z IP'OÓista,ty ll. Piiedměltem eJ<Jekuóní OIu<Jemé dlraJžby byly clomy zaps.alné
ve Vil. ČíIS. 725, 726 a 800. Tím, že v témž,e MaJŽebll·ím řízení byly z nejvyšŠ!íiho podání za ty.to domy Óiodlie·méruo ultvoř",ny dvě samO'sŤalné rozwhové podlsta~y, nepo.ZJbyllY tyto Sivé SlOlU\nis,losti,' vYp'llýv.aJí!Ci z jedmotně
, ,pf:OfV1edenJého exellmiČníiho ř'Ílze1I1f, takže při, změně 110-ZlVlfIhovélho lliSI11IeISenlÍl,
i když bylo napadeno rekursem jen v č';s.ti, týikwjíd se jedné rozvrhové
pod.,ta,ly, nehylla z,;sadl1ě v}'llklučena změna čás,td týlmlkl Se druhé rozvwhové podslaty. Vý1pllý'vail1a-'li pocllle sta~u: věci ze změny rOlzv.rhul j:edné
podstamy nutnost změny .rO!Zvnhu druhé podsltaly, ,pak mus.il r~kurslllí soud
(§§ 233 od,st. 1 a 234 IOdls·t. 2 ex, ř.) ta'l<é tutQ ~měnlU vysllo'viti. O tako.vý
případ jdle. H yp'OIlekámíl věi'ile'lIka Mwri,e W. vylý.kala ro.zwhov,ému !u~ne
sení ne,sp,ávnoslt v tom smělru, že 'b)"la lPř,ilká,zána při m:z""hu pod.
staty ll. v !]lřednolstn1m poř<l!dí' plOIhlledá,-,ka, ke ,které bylo přuhlíl~6N při
wz·v~hl.l podsltwty I. I kdlyž s,ledlwjíc slvlij vktsúní záj,em nawhovalla ·V relou~su jen' změnil ro.z""hlO'v"ho usneseni v tom smyslu, aJby z rozvrhu
. pod~t~ty ll. byl:a vylloučena ,a ji p'řilkáz,ána .čáJsl!ka 4.019 Kč 50 h, kler.á
byla meprá'1em ·stMlr přilcázáJma, hyl j,ejí:m reku'rs'em dlOllčen i ~O!zvrh poct.
staty 1., při němž bylo p·řihmeli 'ke zm,něné pohleclá.vces,tátu. Vyloučillc1.i .reku~snÍ' soud z podlsllaJty ll. poh!l,edá"nkw státu" 'Ol nílž jdie, mél ~mě
nou ,rozwhové pŮdstaly I. z této přilkáJzati částku 4.019 Kč 50 h, kterou
z rozVlthové podsltaty ll. vyloučil\;, neboť jiinak by p'ři'šeI sltM o řádně p.ři- .
hlášenou pohlle:diávku, která mu byla rozV!l1novým usnesenim prVlniho
s.oudu - byť i mesp:rá,vně z podstaty ll. - přikázána, takž·e nleměl p-ři
čllny proti t'()ffiillIŤO Ulsnes·enlf p'0dlarti reikull1S.
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žel. čís. 140/28 Sb. z. a /I.
za škodu vzniklou na zboží při
vala-li postup předepsaný v čl. 43 mez. úm\. žel.

přepravě,

nezach'O-

(Rmh. z,e dne 27. únolPa 1936, Rv 1593/34.)
Dne 17. č,ervll!a 1929 z"s,llak, fimma g"umwolillspimuerei nla fÍlrmlli TexNllager 91 baJlílků bavlněmých 'Odpadků. Tato z<ÍJs;,llkia bylia diopralvena ve
voze spolkio,vých dlrah ralkicmských pad pl'a'ohtou. Cestou z.álsillka ohytilla.
Náih~aclnÍ' ná!nok byli pOisltol1pen žalobkyni', kteráwnclÍ, ž,e 20. červ,na
1929, když zálsw~kaJ dbšll", do sltamioe F., chytla, ,-,ešl<er,é baliky byly zevně
opákny a oChraJTI"é p'lachly úplln'ěslhořiely. Po požiinu bylo zbývající
zbOŽÍ ipřellQiženlo db '-'a!jonu' č .... a zaSilánlo! db mí,,,ta určení, kde přij etí
zboží pNljemcem hylo odmÍllnuto. Škoda shořením zboží vzniklá činí plřes
60.500 ~č. Re'kilamace, podaJTIiá 23. s1jPn'a 1929, byla o'CImď,lmuta. Ze ~bo,ží
ve stanici F. OhiTI0m bylo milčelllo, s,tallo se VilnlOU dlráhy_ neboť otevřený
'-'ůz, nla němž zboží bi)"I!Q, nlallolž,eno, byl vřaděn do vl'aku Jakio dmhý vůz
za lokomotiv'olUl; když pak ve smalnilCi F. zbožím na\oižlený vŮlz byl- odstaven., je2)diilly v jeh'O hezpil"ositře,drrÍI hllhklOlsiti lakiomloHvy po-sUinujíd jiné
'-'ozy; tyto lokomoiHvy vytápě'll!Y jlsou uhlHm, ktelré působí silné 1íltám
j,i~ker, a nejsou opatřeny jils:kroi'"mem ~dl}'by byl,a býval'a dráha zaiřa"
dila vůz ,se zbožím jakio člvrtý VŮiZ za služebn.í, jalk byllo jeJÍ po,vinnO'sití
dIle 1ffi6zillároidOlÍICd1I dk>pmvn,ích pd'ed:pilslŮ., byl by býva~1 ploolti !é>t1ÍJnÍ jilsker
chráJn,ěn ai nebylo by k požáJnul dbšlKl. Okio-lm.ost, že pltlJchty úplně shořely,
nasvědčui'e Imnu, ž.e .oheň pov'silail zvenlčíi do,vni,tř. Aby z!boží, !pokud neshořelo, bylo zac:hráněno, by-l'o povinno'sti dráhy ve staniiCi F., aby
k d'lsipoSlilCi oprávněniéhlo, ilhn,ed telegrafiaky zpralviJ.a, aby uNnilti mohi
vhodnti opatření, kterými, Iby nebylo z:bylé zboží., zacslané z F. do O.
v Sasku, znehodnoceno. Domáhá Sie proto žalohlkyně náhnrdy způsobené
š'kJody. Ni, ž š L S O,IU cl Y ulz.maly po,dile bloby jen pollmd ŠIlo o z,nehodnocen,í záJsHky, j'ež byllaJ pone'chánav promáčeném stavu po hašeni ně
kolik dni ve ,tanid, jinalk ža,IO'bU' z'amít1if, p r v Ý s o u d z tČlChto d ů
v o di ů: Žalobkyně dKlvozu~e, že piožáJr nlalsluaI: jilslkiřením Sitroje. Než v te
pří'či1n.ě nep'l"okáJz'alla ně~la:ké milmlo·řádné 'jilsl~h~1nlÍl 110l1oomoHv" nebo,ť ď~slkřen{
že!ieWli'čních slurojů ,-,ůbec je zjev iobyčej,n,ý,kme~é doslUd nijak)ómi technickými \pokroky odstranit~ se nepodařillkl. Stroje - které m'mo vagon
po případě stroj., kJterý vagon posunoval - byly prohlédn.Ulty, stejlOlě
i opalřen,j, proti, j.ilsklřenj (jiisk.rojemy) b}'lly i~hJ,ed,ány be.zvadnými. Než

i kdiyby jilsiktení, 1lll by,IIO" ne1lxe Ipfe.hi!léidniou,Ii', že zboží bylo dlopravov<ÍJilIo
v o,tevlřeném '-'oz,e. Na věd nic neměnIÍ:, že zboží bylo přilkirylo p,],a,chlami,
meboť 1010 opMřen.í by,lo jlistě nedbsltatečné, když pkuchty by],y propálleny. Při takové dlO[pwltV'ě zbOŽÍ v oteivřeném voz.e plG~í pak UlsltanolVenÍ
čl. 28 § 1 a) mez. dOpL ř., že va ~kodu .ibo,ží, dOlpravovaného v otevře
ném, voze clrá'ha neručlí,. Poněvadlž tedy žalloblkyně neprokázal-a opak,
plllaN- podlle § 2 uvedeného. č1'<Í'nlkJu' mez. dopr. ř. domněnka, že šlkioda
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vznikla z nebe~peťe:nstlví dOiplr<lIVy zbolži v oltevvrř';'fiI~m VIOZ~. ~ed\~I~el t,O'n,y na ;o;pracován,ibavllny K. ve F., byv pozad,anstamomm uraclem
var F o odbomý posUldllk, om<ÍJmi,! teletomiloky, že na odlP.adky muze
ved,a'puosobi1ti zhlOubn.ěJ·inež oheň, a dopolfUčj,! co nej:ryoMejšÍ' dopravu
vo
I '
" Pos'kbozienabz,:~
,.
na místo určení, aby nál]{J~ad mohl, býti flO,Zllo\Z!en
a vet~an.
si1kil došla do O. až 2g. června 1929, při čemž z F. vypraveno 'yo z, OZl
te rve dne 27. června 1929. Oheň byl 22. ,čeU1\Ona 1929 O 18. hod. u~~se.n,
ře~lj,tdství však leprve 25. června 1g2g telegťaf~_valo,. a!hy byl I~nlbra;~
mal'ec k při.b1'ivnémIU Q,(~hadu š~odyo a klPOt,sodUlzen[, jet-,I,[.plo~05ze~e ,~b';[

h

no

~~h~fo

dalŠÍ; dopravy.

Z!bOZÍI

Zusltal'O

e 'y ve

'SI a1nflOll

.

.

nt.

a

stavu věci bylo pak jilstě povinností dr,áJhy, a~by :se říd[:]~,";Ulsta
novení'm čl. 43 mez. dkllPr. ř. " '1pr,aV'[~a,o .Poslko,~eclm! za~.tlkt.r p~[jehmce
nákladu podle nálkl1adimiho listu, a' v je~o Iprlltomn:oslŤ'l1 '. a '~",~JlS' h[ ,::s'ec 'n~,
---~edelflým ,čl,álOkielm jeslt pr'edielpSa'nlOI, z'e'j'meua 1< prtlClnU poskolzenll,
~~e:a~ v té době jilstě bylo možno kon~talovalti. V 100m ,shl~d'á'l'ásoul~
vi,uěnÍ ž:a'lolvaného, neboť ke zp1iavem tomu dra!ha met'a' caslU do:sh:
~~šaik žaAovaný nedloip'Uls,li'l se pouz'e lohoto' jedilného zaviněnÍ. Zel,:,~n~,~ill
allec K. ulpozomi1 drálhu., že na ba"lněné odpadky voda puso'l>l hUlre,
Zllz' oheň a dloIPomč:il!1 00 nejr)"dhllejší, ďqplravu zbo'ží, alby náklad mohl
ne rozložen a věl~,án. 1 10 ~allovan'ý ,opomenulI, - a kt omu Jies,
' Ted
bý,li
, opravil zálsillk.u na miMo Uifčem laik s,,:hne plrnm~~kllou (?,0(0 vo~y); ze bavl'n" byl" siln-ě zahiřá'tá a malec doporuČilI JelJl okamzute vylozeni. a od~
,"ezellí,. Neříl1iill~lli Ise tedly ž",lov'aný ,náModlem malce K. a ponle-chacli-h 5 dm
pošlkoz'enou záJsillku. v lJ?1ror~láJčen~t? sltav~, na SltaniL~i:) ma: dáti rÚlzII~)žiti
a o!echat.1' uschnouti, TIIllkoII! Inal!Q~llh zlboZl do novyclh vozu ve sltaJV'ul nas,áiklém vodou a tím z,půlsiobiili Ijleště větší j'eho znlehod'lOcBnÍi. Jes. _proto
žal'ova,oý povilnen Ik miihťadiě !!kod:y ž~IIQl~lkyn;j. Š'k~du lu~ ,zFšťu~e, ~~ud
svědkem Emillem M"em, který ipotvndill', ze se dOCll!l111O č'[,stehlO vyte~kJu
.prodejem poškozeného zbo~í 1037"29 ř. m." a úČ,t:m" z<iložený:m v že!,e~~
ni'čnÍeh spilsech, podle 'ktei[,~iho nep.oslkozene zboll stalo 6877 r. m., tud[z
rozdíl 5839'80 ř. m., bll 4'0.950 I<!č, a k náchradé této čá-slky žalnlYkyni
bylo žalovaného odlsoudlitl.

o

ti:

N e j v y Š š i :S o u di nev)'hovél: dlovo'láu'Íi.
Důvody:

~alDbní nárok, pokud bylll ulPJoa,tňlOv1ÍJn z dův<Qdlu jiskření 10ko'~ohv'Y,
nesipr.rávnéhto Z'élJř'aJzení' VlOzjUl ,a ne!slpirávného posUlnu vagonu ve ISltat1l1IClJ) byl
ža'llObiky.ni pravoplatné 'Odepř'en,. Správný je p,ráViTIÍ' niá'~or, že ,ža'IIQiV'aná
. železnke z<a"inila š'kodu ,promáčenílffi a znehodnooemm zboz> jednak
tíim, že s,e neř'ÍidHa UlSitalHOVeiní'm Čit 43 u:vedlerué mleziinárodní Ú!m,IUlVlY, a
prak tím, že nedbala náV10ďlU: ž 1elle'zlOiilčnlílho znaloe K., že lna' bav,lněné 01(;p<IJdky působí' hUlře vodla, než oheň, a že přes jeho dlopo"učem, aby nakJlad byl roz,]1o'ŽEln, vě,vrán a u:slul~en, ne,chacl<i jetl v Ip:fomočeném ,svavIU
5 din,ů na stanici,. Do,volaleJl, dovoz.uje, že uSltanoven,í čl. 43 mez. ÚJml. ~elJ,.
o zjilštění částečné ztlfáty nebo ,Po,škozenlé zblOží bylo použitO' !ilIeprá,vem
ma Isouzený p~ílpacd, pDněvadž ,prý Se tolo us~an'o'vení vzvahlulje jen, na
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stanici určenÍ. Tento

nálZOT diOVol'a,tellŮ'v

však nel1ze opřílti !lIni

o- toto, ani

o j;né WSltanD"et1lí' u,,~dené mez. úml. žeL Naopak, p,raví.li se v čl. 43
§ 1 mez. úm!. žek: »obj'eví>-I'i, že-lezllice částečnou zlrMll n"bD poškození«,
jest z toho ja,sné, že :se Zlj!i'štěnIÍ' imá státi tou slt(l!uicí, která ohjevi,l!a ztrátu
nebú pošikozellí, ,co,ž se taiké s,talú. Nd'z'e soU'hil'a,siti aJni s vývo'dy dovolání, že uvedené llstanleWenÍ mez. úml11. žel. neJstanov'f sankci' fuoeni za
škodu', která měla, býti zjilŠtěn.a, ~ že pwto .žele:mioe za mi n",nu'čí. JeSt
s,ice pra!VIda, že se v čL 43 mez. úml. žel. vý,slo,vně nestanoví" že porušení tahalo předpis'll má za ,nás,ledeik ručen.Í žele,"nice za škoclu. Stanoví·'!i, ,se však v čl. 44 § 2 Č,í!S.. 3 uV'eclené mez. úmk zel., že náJro'ky z poškozeni ze slmllOUN"y lP'řepralVnÍI .proti želez!oild IneZ'an~kmou, hy'llo-H zji1š:těrn:o
poškozen. přecl odiběrem 2Jboží oprálvnělnýlm přilkazem ,podl'e čl. 43, jest
z tD,hD zřejmé, že železnice múže p'řesným zaah'Ovám"m ,pOS,PIliPU IPodloe
ustanovenu' čl. 43 mez. úmll. žel:. vylouč,ilti neb 'o'bme"i~i nálTok op.ávně
něho přílkazlce na náhradu šikod'y, a že tedy z porušení. tohoto předpi'su
lize odvodj,H nárok ina. rtllóenÍI '~elieznilce zla ŠJmdllli. Kid!yž te:dy že'lezni'ce
·nedodrží, ,pos,tup v uvedeném 'ilst.anove.nú :p:ředepsaJTIlý, není' tím vylKmčen
ná1rok na ná,hiradu šk,od'ly 'Oiprárvněného lpřílj!emlce. NeříidlNa-li se žel\eznke

,posudkem zna,]te K. a 'P'onechala.li 5d\Jů plo~koz'enou .zásillku v pifOmočeném sitavU! na :s~anffci" -aailž za1ohova1la fPIOSIÍl1!p u}ložený }í, llIs-tanoven-Íif11
čl. 43 uvedemé mez. wmk žell., nýhrž dal'a-Ii 2loo'ží v nla,sáild'ém s'tavu
naložiti d'o nového vaRonu ,a dC1plfavilli' je db staJnilce 'P'řejím<lJCÍ\ čimž
nas'taJo Ještě větší jeho mehodn.oceni, tedy zan·eclbala péči ř"clného
obchodníka a v tom pr"vě s'P'oči"á jlejí zavit1Jooí,.
Čís.

když stllrosta obce

zemřel přetl

N e j vy Š š i s u u d' ohnovfl u'Sinesleni prvého SoudiU.
Důvody:

.obě 'sltlrany shoduF [se v zwsadě V' ~O'in, ž·e jde o nárok olplraJllcl se
o práV'1li s ku.lečnoslti, jež by byly zálda:dte~11i Ipfí,sl~tišinosti clohJ:édtadho
úřadu k rozhodnuti o pOVllnlfl'Os'tI Jalna D. Jalko stamsty obce K. podle
předpi~ů záll<ona ze dlne 12. slrprua 19~1 ČíIS. 32,9 S:b. z. w n. ~hQ(lIlJj! s~

II tom také oba nlÍižM! soudy. ReikwliSlnll· soud ma vsak z,a to, Zle- spra!V1fil
Uzení ve Z\ffiiÍJlltěné!m z,álko,uě p\ř'eldleIPSiané UBffilů·že bý-ti proveden-o, když

Jan D. zartim~;mře1l, čílmlŽ prý by bylo znemolJTIi\mo tal~é upla:tnění- ja. kýchll<oh náwku na: lTI'ifhll1alclu' sko'd,y, kter.ousnad ob!Cl ~pusobjl pkosta rosta nesprávn'Ostmi, jež ,se v žallobě 'v)"týkají. Nellej,die na tom, z jakých
důvodů bylo tu' mzhodtovánio důvodlu nároku na náhmdu škody odňato
soudům ai Is:vě!řeno SlpráVindmJll úřadu d:olhl'édadmlu, stlaČÍ', žle ·se to sitalo
zákonným předpisem. Na lP'Ova~e n<ÍJr01ouI j'lIl<lO nláwku 50uIl<romoprá'vnílho

se tím flik ne:zménil'o, jenom na1lézálnf Ipráva co dO' dlů1vodlu náJf10ku bylo

14998.

K § 5 (4) zák. čís. 329/21 Sb. rL. a n.
O povinnosti k náhradě škody rozhoduje dDhlédací

z předpis," občanského záko~a o l1ifhtra:Jě. škody. Proto,eok~Id uve~e~
ného výminečného u:stanovenl nelze pOUZltI, lest dle § 7 obc. zak. pouzllI
anrulOgie jinýoh pi'ipad?, to j'es't v tomto př,ipa~ ust<lJno\'ení § .1338 ob";
zák ByllO by nemlTa,vn'}'m ,se s,tano'VIska pra'vmho, aby pro'to, ze spravnl
úřad nemuzerozhlodln'outi o pov'un,ITo&ti zemřelého staro'Sily Jana D-y
k n,ápravě šloody, zanilkl j,akýlkollN nárok o nMlIJ1adu škodly V1ZlDlilklé pro
nesprávnoSiti Jamll D-ovi žalobou vytýkané. Poclle toho. mu'sí se soud
i\alobou zabývat nejlen 00 do výš>e nálhirady šlloody, al,e I co clo POVinnosti k náh! adě vůbec.

úřad

tehdy,

jeho roochodnutim.

(Rozh. ze dne 27. únlom 1936, RII 590/35.)

Žal;Ujiciob~<Jc dornáh~ s,e n~ ~i~dickh ,s'vé~ z:emielé~,o: .sltar,osty .Jana
D-a nahndy s,",ody, zpusohene jl n,esporaMnym 'uřadovamm zu,staviltel,e,
jI!h'O'Ž d.ěd:ilCi jISO'lT tim bezclů'V'olcln'ě obohaceni. P r v Ý so u d oclmí.tJ:
žalobu pro tentokráte proto, že dle § 5 odlst. 4 a 5 ziik. čils. 329/21 rozhodllje o povil1nosti k nálhmdé škody s,pICávnlÍ úřad! dOlhléda.cí, kJde2ito
,soud rozhoduj,e jen, o výši náJhiraidly na z"klladiě pravop,l'atnoého ro.zlhodnutí
dbhlé.d'aciiho úř,adlui. Dohlédací! úřad. vŠ'"k pravoplatn:ě oclmítl~OIzhodno!]ti
o poV!innosti ,s'talfOOrty oboe J"n'a D-a k náh~<lJdi' proto, že tento ještě
,před zavedením správn'ílho řílz,enÍ zemřel" ,takže nlebylo Si kým provésti
ří~ení, jež je po.vaihy kont·radlilktomí'. Dokud tu mebude proto pravoplatn'ě
správnlÍmi úřady r'O'zbodnu'lo o' povilnnos:m k n·áJhlmdlě, nelze jeclrrati o v'ýši
u,platňovaJných nitrokůalTI'i s hllle'dislka bezdúvodlnéhlo ohoh"oemí,. R ek lil r s ,ll, í s o 'll d u,JložÍ!\1 plTvému ,soudlu nlové jednáJní a rozhodnutí.. D uv o·d y: Zifkon či,s. 329/21 Sb. Z. a n. jest výminečným ",stanovením

vyhrwzen'O úřwdll clohllldadmu. Jde o :po'slo,[l~ení d'uvod!n'Osrti nároku na
. n<ťbraJd" šlkody zpúslobené ,ohci vadiným úřadlovi'unÍlm, které zálkon svěřH
d\);hJléd~l'cí!m'1 úřaJdiu p'<lJtmě pro,to, ~e ·tuto cesltu považovlal za nejúčel~
nějš,i', a tlO nechť by vadiy, z nicM s·e n,áJrok dovowje, hy,ly jalkékoN
povahy; 'Při wdlmmi,strativním řvze!n1í by llůIstalo, ,i 'kJdyby ŠIlO' o Iresl'né
čin,y, aJle nutno je 'P'~o'v<38'ti také 't<lJm,kide o t<:ll<oV'éčiiny n'ejd'e, protože

p'rá1vě ono Hzení není anil řÍlzenÍim trestní'm aJni řílZenÍlm di'soi!pHnáxním,
třeba joe provádi úiíad ,diOlhlMací. Ji~ z toho se podlává, že říze,mi OIT~
mLI~e býiti provedieno také pro'li bývalému ,slt<lJw·s'lovi, kJterý V' době ří'lem
jiiŽ není' úřední- osobou a ne:n~ ve veře:jlno'Plr~vním; po:měru k dohl'édlad1ffilU
úřadu, alle že má býtiprove,dleno taMé, i'esitlilže starosta ,zemře a má-H
býti nár,ok na lI'áhimdiu škody 'UlplalunbTI ,pJ1olt.i jle'ho pozůstalosti nebo protI
. j"hoo' déd,'cum, protože wn~ s!ffilr~íl IP'o,v:illm'ého .k náhradě nk ,se nemění n,a
.po-vaz,e ntáro'kJll a povin:nosti. Nel'ze tedly ,soulhl<lJsi,ti s n:íJzo.rem, ~e by
Ílmrti starostovo v)'1I.ou:čillo věOll'O'UI ptřílSllllšuost sprá"níhto úřadu .k mzho.dlnu'ŤÍ o důvodu, náhrad:o'véhto náIToku:. Art,i úV'aJhy prooesu,áJln,,,prá\Oní
nevedou.k opaku" protože jalk bývalý s,tarosta, tedly o,soba již neúřední,
laik lalké }eho pozůsta.\os't nebo jeho odpo,vědn'í děclkové mo'hou s;e ří·zeni
spd\Onilho zúča!stnHi a 'vJ!l,ží,tivš,ech zámk llptrá"néhlO rozhodnu'ti, které
p'ro správní řizení stan,oví, vMdln'í n'aří,zení ze dnle 13. I;edna 1928 čís. 8

Sb.

Z.

a n. Proto 'ne'obston' námitka, že by sp'r<ÍiV'rrí ·fizen,í pro smrti s,ta-
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roslově

nemoh+o býti provedeno. NerozhodlU,}e, že srp,ávní úřady zmja'ly
v sQluzeném p,řípadlě odchylné stanovisko ,a že ,pravopla,ně svou piří
slušnost popřely, pro,ta,ž1e 'otázka vécnť ,přís1w,šlnosti Slprávní'ch úřadů a
otázka pořadu práva můž·e bÝ'ti s kCYI1'ečnou platno'sti múešena podle
§ 3 a násl. zákona ze dne 2. Ir,stO'padu 1918 či\S. 3 Sb. z. a n. 'pokud jde
o nárok z obohacení, srtaty se námi,tky dlovol,.CÍioh re'kulnlntů bezpřed
mětJnÝ1mi tím, žle usneS'enÍ :pfloceslrlÍlho soudiu byllQ v ceMm roz:s.alhu obnoveno. R;azlišováiI1í y žaliobě je po vě'cné stráJnce bezvýznatmlné, pro,tože
a'ni pod:l'e žalobní!ho vylič,eni ,nejde o :nim'ok z duvodu ,oboh:aoení' ve vl,.stnim s,l'ova smyslu, n!ýb!rž zase jel1'om o nárok na n'áhlradu škodly, kterou
prý zemřelý sta<o'slta obci Z,PŮIS'obH, při čemii by nepacla,lo na váhu,
k čemu ,POOužillpel1Č'z" k1teré Sl1i,.d nezúč,tO'val "eho j-ilO,"k zadržel" kd!yž
ž,al}loba směřuje proU dědkům jako \wnj:ver,sá~ln-im ná'stu.pcůlm.
čis.14999.

K § 163 obě. zák.

Lze žalovati na určeni nettW1Že1ského OOOol"stvi k ditěti, j!eIŽ bylo
zro~eno rozvedetJJou manrelkou po uplynuti 300 dnů.po soudním rozvodu,
i když nepředcházel spor o manželský původ dítěte. žalovaný ve Slporu
o nernan~lské otcovs~ví není oprávněn k námitce dovozené z dvorského
dekretu ze dne 15. června 1835 čis, 39 Sb. z. s.
(Rozh. ze dl1ie27. února 1936, Rv II 633/35.)
Nezletil'ý žalobce je ,syn Franti'šky rodem H-ové, která uzavřel'a dlne
9. I<I\l~.tna 1922 sňate'k s Janem V-em. Tot,o 'i11~že[;ství hyl10 rrozveidien'o
rozsudkem knajského soudu ze dne 19. září 1930 a rozloučeno TO'zsudkem
té'hož soudu ze dn,e 27. říljna 1933. N ezle,ti1!ý žaIloboe ,s,e nawdliI dne
11. l"dna 1933, tedly dléle než 300 dní pn pmv'Úlpil'atném rozvodu, m,"nže\ls,tvf a byl j.ako nemaln:že[r,Jké dlíltě dio m,.triky zapsán. Ža'l:obou dom"há
se uiZnátnÍ nemanželského otoOVls,tV'í piroH Bohumi,lu S-nvi. P r v Ý 's Q. u' d
mm;lt'! ža:lobu !prO' tl'n~ok:ráte, o dl vol, a c i s,.o u d ulZma,11 iPod~'e žaloby.
N 'e j v y S š í s o u di nev)'lhiovél' dovolána.
Důvody:

lalRlikí dítě tv,rdí" že žaloV'aný tě'I'esně ,obcoval SI 1eho ma,tkou v době
v § 163 obč. zák. Ltv€dené, takže jeSlt tu zákonná Domněnka pro neman_
ždské otcovství ža[;ov~éiho. ž"lova'1IÝ Ulamírt.al' jed1nak, že IS matkou dítěte
v době krÍltick:é těllesnč ne.oihcoV'all., jle1dna,k, ž,e r,ozlvedlení manž,el:é obllloVliN v ,kritircké době mal11lželslké sOUž,ilri "Sipo,lu tělJ.eSln,ě o,b,coval>i" takž'e
jest di,tě pokláda,U za manžellské. }sou ID t,eely dvě nrátm,i'lky žal'oV',.néh.o,
z nicM druhá je,s,t IP'o rpó\OnlÍ ,s'tr.ánoe opřen,a o dwoln~ký deI"T'et ze dne
15. červnla 1835 Čí'S. 39 Sb. z. s. Prvl1áSiOUd se orbíml j.en druhou nátmi,\kOll a zjistiv, že rozvedení m,.n'ž,elié v kri,Hoké době malnžel!Ské s\,olečenslv,i obnovil, a s!polltl tě,l'eslO,ě obcovall,i, zami,tl žal'obu pro tentokráte,

vycházeje z náz.oru, že po:dlle zmínlěného, dv~,rsikéh~o de~re~~ jeslt dí,tě
pokládati -za HlIanže,l,ské ~ že se ne1l1ze dtomaJha'tlvprlotl. zal~ovanet1?-~ určeni
nema,Oiželského otCOVS'Wl', důkud nehude m,"ruzel,sky puvod d'utete o~
u"má,n. Odvo~ad soud j'edinak zji!stH, že ža'li}vaillý s matkoU' dítěte v ,kntické době tělesné obro\Oa!11 (ČÚI11IŽ pO'kl,"d-a,[ za vy\Or"ce.nu první námitku
žaIava,neh.o), j'edtlalk z'jliISttll" že l1t",tka ,dfRčte sle sVÝ'm rozvedeným m,.nželem v době kritiiOl"é nesoullo'žila (6Ímž ipol<lákkll za vyvrácenu druhou
námitku žalovaného), a pokládal, za to, že následkem tohoto zjištění tu
dvo1's!ký dekret v~be:c v ÚV~hll n'1Pi'ioh~zi. Od~'1Q.~Wcí 'soud. se",n:z~:býva'l
otá~kou, zda manzele v dobe ve d\"O'rskem dekretu uvedene d!rliV'e]SI Slpi0lečenstv,í obnovi,li, oož dovola,tel vytýká jalko nnzrpor se s!p'is'y (§ 503 Č. 3
c. ř. s.) a mimo 10, za'sllává po,di ďů'vodem pirávní, mylrrr.os,(,j (§ 503 Č. 4
v

c. ř. s.) názor, ~,e J;'Slt. opf'ávnén ~ néil~t1Iilt~:; ,čenpa,né z d'V~'l1SI~é~'O dekn:~tU'

a že nejsou srpravnym1 rozhodnulh ne]vyss'\,ho soudlu ve Vl'dll11 c. 7405 Ok
U. n. ř. a čís. 1643 úř. sb., IPodl'e něh'ož l'Ziť v takovém pt~pla'du žalo\"att
o zjištění nemanžel1skéhia atcovlSltVÍ, a,ni,ž předcházel' ,slpor :0' malOže'llskélrn
pŮN'od\l' dlí,těte, jakož i nla'šeho :nej'vy'šš,íihiO s.oudu 12614 Sb. n ..•. ,který
se k názom vídeňsik~ho judikátu' bez b,Htžšfhio odů:vodTIiění přifkloroil. Z V'yHČlenéha děje je zjevma, že Sle nutnO' lPřede~tším. zahýva,ti nálmiltkau žailroIOaného, vyvnzo'V1alnou z dvor. dekretu ze dne 15. června 1835 Č. 39 Sb.
z. s. a rozřešitiÍ otázku, zda je žalovaný ik této námitce oprávněn. Na
to nutno dMi odlpověd' zálp.omorU. PodlleUlvedenri;hlO dvorslkého d~l<retu
· p<:Jkládá se dítě, zmzené z rozved-ené manželky 10 měsíců (300 dní) ,po
soudnim rozvodu, za nemanžel'ské. Takové dLtě se tedy nepokládá za
malllže.1lské, totiž a:d manžel'a zpl,o'Zené, nýlbirž za llIemanlžellské. T,o platí
podJre samého zákom, 'který manželovi v přílČiině talkovych děti. žádný
dúkaz 11leukMdá. Dí,tě zas'toulp,ené poručn,í:kem - by 'ovšem mohlopróti ,malllžc'l,ovi' své matky lP'Odati, žal10bu na uznání 'manže}iského pl!vodu, a,le muS'illo by ,prové,sti dúkaz bud' ,podl,e § 157 úbč. zák. nebo podle zmÍlněného dvonského dekretu, a mUlsil'O by teelly v pos~.edrnéjším
sméru dokáza,ti bud' těleslné oboaváni :t1ozveden)rch malllžel'Ů v dohě kritj;c,ké (§ 163 obč. zák.), neb J'si,poň, ~e se ma:nžel'é v té době VlráNU do
manželskéhO' společenstvÍ,. K t1alkow-é žalobě však j'elSlt 'Oprávněno jen díltě l
po pří1pa'C1ě jeho zák:onn'ý z,ásturp'oe, nikdo ji:ný. Nepodá-'h elítě ta'kovoLl
žal!obu~ zústane v p'l:aJtnosti záikJnfilOlá domnénka, že lest nem2Jnžel,slké,
ani'ž j,e,s~ v tom s:mě:ru třeba ně~'aikéiho BlOudnithlO výrONU. MIUŽ, p,rati kterému byla podána žal'oiba z l1,em""žel!slkého O'tWVlS,tVÚ, není vůbec legíe
tim,ován k námitce, čerpané z diVorskéiha dekretu, protože mu :nepiřílslllu'ší
di'slPlŮIs,i,Činí moc nad sta-tUls!avýtm ip\fáv1em ďi,těte, a prutnže ;proti němU! Jesit
tall,oba založena jen na faktu tělesného obcolVámí v době ,~riHoké podlle
§ 163 ohč. zák. Nemúže t'ak uNniti ani žalobou a.ni il'''miltkoll. JemU! pří· sluší pro přip<1;ó;, že se žallUuílCimu dítěti poda,ří dLlkaz podle § 163 ob".
zák. jen od'vod, že dí~ě dokázanou sO'll'llOží nemohlo býti ~ploozeno (§ 270
c. ř. s.). Nejvyšší sOLLdS'e tedy v pmbmné otázce přilklo,ňuje k juldilkátu
dřivější'ho nejvyššího soU!du ve Vidni Č. 221 ze dne 20. dlUlbna 1915,
Pres. 132/15, UlveřejrněJI1ému pod č. 7405 Ol. U. n. ř. ač. 1643 Í1ř. sb.
· a odkazuj'e k z.evrubinÝ'm důvodum tam uvedeným. Tím padlla drurhá ndíffittka žaIo'laného zcelia a jesrl se nyni ohírrati }en dlovoladl11li diuvod,y,
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pokud se týk3'ií námiltky ,prvn,;, toti" že žallOvlaný s matkou dítěte v hiolázl<u slcu,tko"OU, kterážto skuleonos[ nebyla vyvrácena.

Hckě době nesouložil, v klte.n§mž,t'O směru baf ji~ jen

čís.

°

15000.

Nárok podle § 1327 obč. zák. přísluší pozůstalé vdově i tehdy, dodědictví po zemřelém jejím muži.

stalo-li se jí

(Rozh. z,e dne 27. února 1936, Rv II 861/35.)
žalobkyně přednesla, že z,avinělním ža,llewanýoh byl, její manže'l, pří
automobilové nehodě Ulsmrcen a požaduje proto od žalovanýoh podlle
§ 1327 o.z. t3'ké ,nen,tu 800 Kč mě,slíbně. P.r v Ý S o' ud pOŽadlOV1<lJnOU
rentu žalobkyni přisoudíl. D ů vod y: žalohkyně dostávala za žívota
svého malnžela k vedleni dlomáCOlo,sli 1.500 Kč mésíČlOě. Z najatých místností dostává žlalobkyně nyní 600 Kč měsí'čně, dlUlžno tedy z této částky
odečísti 300 Kč na podí'] jejíiho manžella pHpad:ajíd a míll110 to 200 Kč
(podle § 273 c. ř. s.) na věllší výdaje slPoiemé s režilí, vétšf domácností
pří větší iposluze a, žírve'nlí 2 p~aktikalntú obůhoe!n.ÍlCh, takže zlbude čistých
1.000 Kč měs,. na výd:aje ryze osobní' dTívější domá,onosti j'ejí a ,pfÍlpadlí
z tohio l1'a žallloblk)'ni 500 KG m/'síóně. O ď voJ. a ,c í, SI 0,111 dl přilzlnaill žalobkyn,; !lIa fell1Itě 500 Kč měsíóně. D ů vod y: Zel11lřellý dav'aJl žaloblkyni
na vedení ďomwcnoslti, totiž jen výžívu obou manželů, měsíčně 1.500
Kč. Od toho j'e'st odečí's,ti 300 Kč i'ako po,lovki ná1,emn,ého, jež žal'ol:lkyně
dostává z najatých místnoslui a 200 Kč 'na větší výdlaje l"eži~nIL Zbýrvá
ledy čistý,oh 1.000 Kč, z čehož ušlia žalobkyni u'Slmrcením manželovým
polovi'ce, měsioně 500 Kč.
N e j v y Š š í s u Id 'obno"il rozsudek p'"Vého slOudu.
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vod y:

ŽaJlKlbkyn-ě dostávala 'Od svého manžel'a k vedení dbmácnosti l1Ia výživu obou manželů 1.500 Kč a manžel mímo to pllati], "vM'IIO, úroky,
anuity a kupoval manže!ICe i ša,ty ,ročně alespoň zw 2.000 Kč. Prvon;, slOud
uzmal v úvalze těchto slkute,čností., že žallobk)'ni ,ušl'osmrtí manželoV1Ou
800 Kč měsíčmě. Odvolací soud' odlp'oNtal 1Oe! tohoto zji,Měného měsí'čníiho
příjmu jednak 300 Kč jaJko polovici z nájeml1!ého, /deré prý žaJloblk)'ně
eJ.ostává nyní z pronajatých m;lsltnlOsltí, a m[mo to 200 Kč na větší výe!aJi-e,
spojené prý s režií vČllší domáJcnosti piři .větší poslulze a ži"ení 2 obohoďnich praktilkantú. Při pos,Ulzování dlů",od'noslti a výše náoroku žalobkyně na remtu podl'e § 1327 ob'č. zák jelst v)'ohá-zemi z p"áovního náJzoru,
vyslloveného již v rozhodlnutí či.s. 6023 Sb. n. S., že tu jde o námk samostatný. o.kol,no&l, že se žalJo,blkyni sm~h malllželov,ou dostallO po něm dlě
dnctví, nezhavuje ji ná'l1Oklll podUle § 1327 obč. zak., neboť to, iieho nabyla jalko děd'i'čka, neobdržella iako náhmdlu škody od ža'lovanvoh. Pnonájala-H tedy po smrti svéh'O niamžela obchodlni mí.tnost ve s'V'ém e!omě

a dostala-Ii na náJjemo1ém 600 Kč mésq,čné, ne,lze jí polovici toholo pří.jmu
odpočí-ta1i v: prospě~h ža,I.ovlanfclJ od čfu~:ky, jle~ jfsl~r,tí ma?žve!'a oll šla:
Ža'llObkymi uslo, co JI mamel ďaJvaJl na VyiZliVU, osa-cem a z výtezku sve
obchodl11í výdél,eĎné činl11os,ti. S tíll11 není vsourvilslo'sti čáistka, klerou žalobkyně dostá,vá jaklo nláJjel11lné z obohodlu, neJboť toto náJjemlllé plyne
z jiného pramene, než z obohlodinÍ výdělečné či'lllnosti zem[le'lého manžela.
Tím méně jest odůrvodněn'O odpočí,tati jí 200 Kč na "ětši výdaje s reŽÍlí
domáClllosti, nebM oc!poče,t 200 Kčmě,s,j'č-n-ě nemá nilc "pol,ečného s č1Í'st
kou 1.500 Kč, kterou d'ával ža!loblk)'ni její, manžel jen na výživu obou
manž.elfi.
čís.

Vládni

nařízeni

15001.

ze dne 29. dUbna 1935 čls. 89/35 Sb. z. a n. nevy..
I. zák. ze dne 21. června 1934 čis. 109 Sb.

hoču.ie z rámoe zmocněni čl.

z. a n.

Po dobu účinnosti tohoto vládního nařízení nemůže býti jednotlivou
smlouvou ujednán nižší plat (mzda) než ve smlouvě hromadné.
ZákaZ vyslovený v § 4 cit. vl. nař. nev:áabuje se na individuellni služební poměry, založené platně již před jeho účinnostlJ.
(Rozh. ze ďn'e 27. února 1936, Rv II 951/35.)

žalobkyně byl'a zaméstnán,a u žallované jail<o ÚiřednÍlCe 'od I. května
1934 do 30. zMí 1935 podlle smlollvy ze dne 31. května 1934, kterou byl
I1IjednáJfl plak 400 Kč mě,s,íóně a roóní ,rel11lUlnena,ce v č1Í'stce 400 Kč, s,pllat:ná
vžd,y. 15. pros,iince. SmloU'va tato. n'eby!a' ujedrr"na v clohlOd'ě s výborem
Pomocllli,dké hromady ,pi'ÍlsIIUSíniků Obchodl1liho grem~a v B., jehož je žal'oval!1á čtenem. Mezi o.bchodlním glfeJl11Iiem v B. a PomocníokoU' hmmadlou" jejímž čl'eJne'111 jle žalobk)'n'ě, by,l,a sjedlnáol1!a p'IMov1á úmluva dl'e
§ 114 b) ži,vll. ř., s'Chválená výnosem zemskélhiO' úřaJdlUl v B. ze dine 28.
června 1929, Ikterá dosud pI'a-tL Podl,e této úmluvy má žalolJk)'ně ctIlO
s\'ého přeclneslJl hl-edic k vlád. <IJ~ř. čí-s. 89/35 Sb. z. a n. od 1. května
1935 ná~ok na plat 800 Kč mě'sfaně s nOV1omčným lomu o'dp'ovíd"'jícúm
a žádá doplwte!\k Zla diobu od 1. !května do 30. záJří 1935, č'il~ za 5 měsků
po 400 Kč, t. j. 2.000 ](jč arozdríl v niQvo,~očnéJm za tu dobul jí pi'ílsluše'jídm a skutečně vY1pl!aceJflým v čáJSltce 165 Kč a navrhla odsouzení ž"liOvané sltmny k z;apl'aoen,í čá'stky 2.165 Kč. Proti' žalobě namíl(la žalovaná,
že pl"to'Vá úmlu\ea, jílŽ se žallObk)'ně dlO'volláIVá, 'm služební poměr mezi
~tranami nepllatila p,rol'o, že din'e 31. k'Vě'lna 1934 byl-a ujednána podle
zákona p,řípustná a p'l'atná sll11lKlulVa indliviidluellníl, odlOhyllO" od platO'vé
úllnllmry. VI. naa'. Ns. 89/3-5 nemá zpNné pů'Sobnosti a nevztaihuie se n'a
.úml,u:vy Ulčiněné před nabytím ú6nTIlosti a nevz,tahujle -se tud~ž na smlouvu
mezi Sltranami dří",e uzarv~en'Ou. Jím nebyl,y dosavotdiní inďiIVkluel'l1i
sl11J,ouvy proMáJšeny za neplatné či zrušelllé a ,podle § 5 obč. záJk. nemoh11o ,ono mHi vHvu na onu smliQuvu a 'na. práJv,a ž'a;llo'va!ol(}u stranou z ní
nll'<lbytá. Niž š í s u d y uznally ,podle žaloby.
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š í s,o u d žalobu zamitl.
Důvody:

Dovoláni právem vytýiká mylnost nilzoru od'voladh,O 'SOUtlU, ž'e soudu
nepříslruší' zkOUlmati pl'aJtn'Os!t vlá<lln<íiho n,alří~ení ze dne 29. dubna 19'35
Č. 89/35 Sb. z. a n. Toto v'lládní nařizenlÍ byl'O vydáno na zilkladě zákona
ze cine 21. červn<l 1934 Č. 109 Sb. z. a ll., kterýim se mění, zálkony 'O mimořádné moci l1aJ[ilZOV"cj, ze dne 9. června 193<3 Č. 95 a ze dne 15. Hsvopadu
1933 Č. 206 Sb. z. a H. čllá,nkem J. zákona Č. 109/34 Sb. z. a n. byl,a vláda

zmocněna,

alby IPO dobu mimořildln'J"ch hospodí;H\sikJ"ch poměrů clomácích
i zahralniloních uplralV\o'vlal.a celní Slazeblnílk a Č'ilflill~a opatř,eni k odvráceni
nebo ke zmírnění §kod a ponulch hoslPodlilliskéh'O živlola, zejména p,řimě
řen,ou úpravou poměrů cen'OvJ"0ha výrolb!1iíICh, oběhru!, s,potř,eby a úvěru.
OpMření podle ,odst. 1 klle 'll'činilti i t~hdly, kdiy'ž hy jinak hY'lio třeha zákona, Inelz.e vŠ'alk jimi měnilti záilmniflou úrprav;U' měny a ukl1ádlati nebo zvyš,ovati daně. Z p'Ods!taty těchto zákonů jako ~m'Ocň'Ovaóch vypl,ývá, že
>eládlOl na,ří,zení, vydaná na jejich záldadlě, plati jen< moCÍ! těchto zálkonů
a jen p,ok,ud !jISO'll vydálna v rámci těmi~o úkony vytč'eném. S'Ouldy j's'Ou
opráMněny podle § 102 ústa'Vlní lÍIstimy přezkoumaJti kromě fonmlální,ch
náleži<tos'li plaltnnsrt talkovýoh nafiizení i z naznlačeného hledli!ska, t. j. zda
vydaná vládní naHze'l1'i vyh!o'vuji těmto předpokladům. Vládním naři!ze
nim ze dne 29. dlUhna 1935 Č. 89/35 Sb. z. a '111., kterým se ,prod'llulžuje
p,lalnos'Í hromadlnýoh 'smlluv pr"covnich, hyhl v § 1 'llistanoveno, že hrom<ldinésmliouvy pra,covní:, ,pokud llipr"VlUaí otá,zky mzdlo'vé (,platové),
ujednané mezi jedním nebo ně,kol~lka zam,ě's,tnalva:tel'E, nebo jejich jednou
nebo několika odborovými 'org'aJl1'ilsacemi (lwrlporaoemi') zamě'stnanců,
platné v den účinnoslti tohoto narl"ízení, nemo,hou hý.lli vypovězeny ani
j'ilnak zaniilmouti do Jl. břema 19'36. Po'sluizlujle-l!i se otá7Jka, zda dotčené
v!l'á,dil1i nla!řÍ'zeni, č. 89/35 bylo vyd<<i!no v rá,mci zmocnění čl. l. zák. Č. 109/
34 Sb. z. a n., tř<!ba !přihlédln'outi k tomu, že h1aV'ní myšlenka čl. l. toh'Oto 7Jmocňovadho zákona jest odstranění škod a po~u'ch hospoďáčskéh'O
života a že v dalšim j'sou pi'ikliadmo uvedeny obory hospodářstvíi, v ni,chž
tato op Mření, lze ulČÍlnih Otázka mezd a Její auto,rHatirvní úprava má
zřejlmě du'leži,!ý význam pro zajiMě'l1'í kllidnéhJo vývoje ve výrobnich po_
měrech, ježto mů~e jeclnaJk 'čemi bo1ům sodálnim mezi z.amě!stnlaJnci a
zamésinaJvatelli, ('stilvkám nebo výlukáJm), jednak předejílti vzá1emným
konkurenčním bojům mezi! jedn'Ot1iv)Ómi zarrně,stnavateli. Z tohio pl,}'ne, že
vMdll1Í ,nalřízenÍr Č. 89/315 Slb. z. a n., sleduj.kr účel předejílíi poruchám,
pochlá!ziejídm z bojů slodálnil)h a konku,renčn'i,ch, bylo vyclá:no v rámci
zmocněni, čl. I. zák Č. 109/34 Sb. z. a n. a j'es,t tedy platné. Pokud vytýká dO>eolatd, že vládní naliilzení Č. 89/36 Sb. z. a n,.není podepsáno
jedním milnistrem, stači, poulkáza,tj, k tomtli, že podle § 84 úst. li!sti!n.y p'Odiepi~'llae vládní nařizení předsed'aJ vlády nebo jeho náměs,tek a minilstři
pověř,ení jeho 'Provedeními, nejméně však pDI'Ovilna m,inistrů a že této ná~
Jéži~,Os,tj" jaJkož i nil1:ežiltosltem předepsaným § 3 zálk. č. 95/J3 Sb. z. a n.
bylo vyhověno. Dovol"tel dále vytýiká, že odVlOlaci sould p'OsoudiJ; věc
prilvně mylně, když uznal, že v\i>dIní naří,zení Č. 89/35 Sb. z. a n., n<a-

byvši účinností odl 30. dubna 1935 (§ 5), se vztahuje i na služební, p'O!SltraJn, založený s'lužehmísmlouvou Zle dne 1. dubna 1934. Sporné
strany jsou n'esporně členy org'ani!s<ld, ·které uzavřely plMo'V'ou úmluvu
podiLe § 114 b) žilV1n. řádu\ sch'V'ál!enou n,acdřízenym zemským úřadem v B.
dne 28. ,čewna 1929, jež obsahuje také ulstaJnoveni o pl1aIteoh zamésltnalliců, ods!tu:pňovaný,ohJ také podle délky doby zaměstnáni a předběž
néhovzděláJnL Nespomo jest dále, že strany uzavřely dne 31. 'května
1934 in?ivi,clu'Mn2, sm~luv'll' sllu'žebn<í, podlle ní,ž dostáVall,a ž<1l l obkyně nižší
pl'at nez by Jl pnls,llulsel' podle slm'llouvy kol:ektivni. V době uzavření sllu_
žehni !Smlouvy bylo s,tranám volno t1izavříti odoh}'lno'll smlouvu jedlll'otHvou, j dto § 114 h) živn!. řádu us,tanoVluj e \Oýs'10'vně, že ko,lekthmi
sml'o'llva 'Uljednáll1a společensitVlem al hromadou pomoonickou plati, pal<Jud
~maj;itelié Ž;'VI1'Ois t! neujednali s'e svými pomocniky smlouvou nebo pracovriím řádem mc odlohylné!ho (sro\On. plen. !rozhodnuti iČ. 5479 Sb. n. ,s.).
podle § 2 zák-č. 95/33 Sb. z. a' ll!. po?Jbýv"j,íi V'š"k účinnO'stÍ' ustalnovenlí
zálkonů, 'upravu~ídoh týž obor j<llko nařizení rvyd\alná podle z!n1locňov:adbo
zálkona, pokudl j'SiOu 'Od tbchto nařízení odHšná. Předipis § 4 vládl. nař.
~: 89~~5Sb:. ~ ..a n. obs~hujeslkU'~~~ně,!ustanove'nil o<~Hšné od § 114 b)
znv:rt. radIU, lezlo Ipodle neho nes!lllJep bych smloUlvou ledlnotl:ivou m0dové
nároky ZaJmčstnancovy, p'11ý1nouloí z u~,talnovení hromadný'ch :smluv pra, covnĎCh anebo ze smi[ú, nálezů a rozhodnu!tí! poclle § 3 po diobu jlejich
pi)atnoslti zkrálceny, leč že by k takovému z'kiráceni daly S'ouhla8 organisace Zlamés;tnarnecké, }ež -sjedlnal1y hr,o:m.adnoUl SlmlloUlvll pracov1ní nebo
by1ly úč.aS<tníky řizení podle § 3. Takovýto souhlas k Í'~clnotli",é smliou1vě
,sporných stran' clá,n' nebyl,. Předipilsi § 4 vI:. nař. sÍaJnoví, ,pak dále, ~e na
místo 'Oidiporll]fCÍ!dhi tomu ulstanovení jednotHvé smllou!vy, která jlsou z toho
dll!Vod~ nlepl'atná, na'slt'lllpu~í ipi'iznlÍvější uSitan'Oveni, h[úmadné smlouvy
praJcovní nebo 'smim, ná;],ew a rozhodlnulÍÍ podle § 3< Podlle toho ode ,dne
účí'mnosti vlád. nalř. č.. 89/35 Sb. z. a u. a po d:obu jehlO platno,sti nemúže
b)'ib JednothvlQu ISlmloulvoU' UlJednám niž,ší· :plrut (mlzdal)" Inež ve 'sll1l1l,ou,vě
hromaJdlné. ]á<dro tohoto spom spočivá v tom, zela zásada, vyslovená
v § ~ vl; nar. č: 89!3~ Sb.. z. a !1:. V'z:tahuje 'se taJl<é na služební poměry,
zal,o~,ene p'l!at,ne, liZ IPred ]ieho uClinnosÍ'l, !p'Ok,ud za p1atnoslti i'eho ještě
trv"l" a ,od ktere doby. Podle § 5 nabylo dotčené vliád. nařizeni úČÍlnnosti
dneIl; 30. dubna 1935. Žalbbw hyllaJ podána za jeho účínno,s,ti, avšaJk ža101b~1i nawk hyl o:přen 'O ,služební ,poměr, který byl založen mez" žalobkrm a ž!'J'ov";no,u firmou ji;ž drt,e 1. května 1934, tedy přecl účinnosltí! vládll1i~O n1anlZemč. 89/35 Sb. 2.. a ,no Oba .předchozí .'soudy řeške pr,ávní
ota:zJku rozsahu časové p<ŮIso:bno'Sti dotčeného vládního naříťlení dovodily
Z}e~lo ,~lo'S1ovu.a ~,čell11i, že hyl' jí1m z,alsažen- i-Iffilzdorvý n;árok ž,al'olbou uiplatnl~'~~' .t,re~~ls' v~mlkl z.e sll:~~:ilYn}h'o 'pomtě,ru: zall'Oženého před dobou, kídy
~laJdfil nanZe'IH se stalo uClll1nycm. Tomuto výil<laJdh.! vládnii!ho nařízení
C. 89/35 ~b. z; a' n. hy nebráJnilo· ulsitanoV'ení § 5 'Obec. zák obč., že zákony ~ep~:soh, !llaZ!pét a že nemaj!i t'llidiiŽ v,liv na dřírvějši jednání .a dffive
~"byta prava, neboťU!stanovenÍ § 5 obec. záJk. obč. nemá POVahiU záJkona
llsitavnilho.' ~ýbrž jeslt jen pmvídlem, ze kte,bho nebyly vyloučeny V'ýJlIl11Iky,z~Jmena z důvodů prálv," veňejného (Sb. ,n.. S. cilv. č. 13118). Než
polmld zalkon sál,m ,nemá vý!sl'oVlného ustanovení -o zpětné ú6nn1os:ti _ a
měr
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clotčené vládní na,řílZení' je nemá jest ře'šiti v každ~m případě z,vláMě
tUlta ,otáz,klu a dlbálli peří tam i edlnalk z'ákladní' zásadly § 6 abč. zák O'bec.
a vjOkllaJdu zákaQ1ů, jednak dlruhé z{Ukladní' z{usad~, v~páývaljki z ustanaveili § 5 abec. zwk. abč., že, poloud zá,lron nemá výlsllKlvn"hKl U'sllano'vení
o zpětné účinnO's,ti, neclotJ'lká ,~e 'P'ráv,nílch poměrů,. založených v dlolbě
př'ed jeho účinností a nemá vli'l'u na ,pr{u\Cw a povúnruosti z těcMo p,rávnich 'Poměrů v'YlplývajílCÍ, třebas v době jeho úNnnos!ti j'ešlě trva'j'i. Zadhovlání' této zásady ph vJ'lkladu zákonů v}"věrá z úv'ahy, že právě ustanovení § 5 obec. zák obč. ,sled'u~e účel, aby nikdo nebyl, zUdiamwn v dů
věře, v pl'atný právní řildi, a ž,e :!vdo zařídilo v mňln,U'IO''Sti s'vé jed'nání' rp'odl'e
tehdy platného záU<ona, mUlsÍ mí,ti ji,stotu, Ž1e nws,tanou slPal,ehllivě zillmnné
jeho účinky a, že huldoli' ohrwněna, práva 1P00dlj,e těchllo, p'řed,p'Íls,ů nabytá
(Sb. 10. s. civ. Č. 8410). Vý1kl'ad 'vkíd. naří,ze,nÍ č. 89'/35 Sb. z. a n., který
mu daly nižší slOudy, jest však ji,ž s tO'Ulta z,wkladnÍI zásacdaU! v rD''1porU',

protože' lprávní j.ilsrtotu\ pDfušuje. Avšalk ani d'Olslov 'vláJClJnÍlho

čís.

nařía:enf,

ani

jím sledovaný a již sMrohu IProlblraný účel jeho neqpravĎuaí' k vJ'lkladlu
n~žšílilll' wudy mu clanémul. Ustanovení § 4 vládnílho n,ařťzeníobs,ahluje
z"kaz 'sjednávání jednotliiYýoh sml'UJv, zkracu'j'kí'ch mzdové nároky zamBs~tnance ve IS1ioíVná'nÍ' Sl náfloky přílslulš'ejíd.ffiii mu pod!le hromladné
smllouvy IP'facovní. Jiiž z povalh,y zálúrzu ,plyne, že 'se IJ'lká něčeh'O, 'co
v hUldO'UCTIO'sti se nesmí Is!táti, a lze tedy záJkaz § 4 Vlládttlílho nařízení
podlle jeho pov!ahoy vztaJhovati jen na to, že Se nesmí v budouonu sjednáv:a-t smll,ouvy jím nedo:vol'ené, niikoHv na tu, že :neslill'Í pla1titi ani jednotHvá slmloulVa, která jli:ž dlříve Ulpnav'Ua 'mzdové nároky za'městnance
nevýhodně-ji, takže se jeví zkrkením oproti n,,,rokům podlle hromadné
smllouvy pracoV1nf. To plyne zejmena z dlosl'O'.'u diruhé V1ěly § 4 dotčeného
vládního na,nzení, - »že na mí~,to O'dparuljících lomu« - t. j. zwk,az,u"
vysl'ovenému V pr'.'é řadě jen 'P~o sml'oHvy sj'eclnané za účinnosti vládc
ního nařílzení - usta,nov'ení jelřnotliivé smlouvy, která j'sou, z tohO'to dů,
vO'diu' - (tO'@ z dl'wodou zálka'zu v prvé vMě vlwdníh'O naří'zení vys,loveného) - neplatná, nas,tup,u~,íl přiznwěJš,i ustanovení hromadné smlouvy
pracovní atd. podlle § 3 dlolčenéh'o Viládního onařizenú; nevyja'dlřuje tedy
dlr,U'há věta § 4 nk jiného, n'ež sankci na porušení zákazu v prvé vě,tě
§ 4 vládníhO' nařízení' vysloveného, tedy s'anloCÍ' na pamšení zá!kazu sjednati nepří'pwsllné 'smoluvy, alVš,aJk nenahmžuje obsah smloulvy d,ří've ji'ž
dlo'vol,eně a platně sJedn,ané jiným obsahem. TomUlto výkl!;r;du § 4 vládrloÍlho n<uří'Zení Č. 89/35 Sb. z. a n. O'pírajidmu se o vla'srní slmysI sl'ov ve
,-"Iádlnímnařízení pou'žiltýoh, ne'Odporuje ani, vjOklad Ilogucký. I toto vládní
naří,zení, právě talk j,ako vládlmí 'na,j'íizení Č. 118/34 sb. z. a n. o p'wdlouženi pIlatnos1ti h'llO:illiardinýohi Ismllu'V p!f.alco'VnÍlch, sledovalo miimo všeob'ecnou ochranu pr'Oti h<osipo'dáJpslkým :p'ofuchilm v hosipodIM,s:kém ži'votě
hlla1vně účel, alby hylliO zabrá1ně1no ,sni'lová'nÍ m,ezd slml'OllivaJmi 'sjednanýlill:i
s jedlnO'tIIivými zaměstnacnci (indilVidiuálnílmd)). Nehe mu tedy podkládati
úmysl zákonodárcův, !který by vedl právě k opačnému účinku, toUž ke
zvýšení mzdy F'ž d,říve dojednané podlle pl'a,tných zwkonných pfedlPi,sů,
se kterou zamě's,tnaV'ate11 ji" p~o sVŮlj hospodáiíS\ký padnik do budoucnosti
poči1aL Jest sice správné, p'0IU:ka'Zuj"~li předchmí .soudy k tomu, že při
odlmí'lmnU zpětné úónnosH vláJdního naří'Zení č. 89/35 Sb. z. a n. na,stane .

ja:ká'si nerovnost mezi zaměsln,anci a zaměMnavMeli, pokud jde o ná~oky mzd1ové, "však nel'ze ,pochybovati ani
tom, že to jes,t jen pře
chadlný S!tav, který se v budonouu pN vhodných k tomUJ pm 'obě strany
příležitostech přiiZpŮ§obí ~)!ráJvnímlll s~avu, vyvoLalnému- v/l,ádním iflaří!ze
ním Č. 89/35 Sb. z. a n. dobrovolně, anilž hynlac z.tmcena dŮoVém v pla,tn'ý
prá\Cn,í řád a vyv,~I~ána hsp?dá!,s:ká P?moha v jednotLivém hos'Pod:á,č~'kém
podnilku. pod'le vylkladu vl,a:dmdllo nanZenI Č. 89/35 Sb. z. a n., ktelfy mu
dává soud dovola:CÍ" jest opodstatněn do\Colad diŮ<voď prá~ní, myl'nosH
žahwano'li' fj,rmou uplatněný i neoprávněnost žalobního nároku. ž"loba
musela býti prolo zamítnuta.

°
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pohledávku podle § 120 čís. 2 ex. ř. může věřitel uplatňovati přimo
sporem proti vnucenému správci, aniž je odkázán na exel<luční nmní rozvrhové podle § 122 ex. ř.
I vnucenému správ\:i, ža!.ovanému o plnění, jest uložiti plt1iětIIÍ do
14 dnů pod exekucí.
(Ro~h ..

ze dne 28. února 1936, Rv I 23022/33.)

P Ir v Ý s o II ď v'yh'Ově,I, žalobě na zaplacení ďllužné 'p'oj,s,tné prémie,
pakud byla podána nadl!U'žnílkal, ~amíltl ji vš,wk, poloud směňovala plfoti
vnuCBnérnu 9právci dllužnílkových nemovirostí. O cl '1>0 I a c í s 'o u d
Ulzna11P0'dle žla,I'Olhy i proti vnucenémll spr,;vci. D ů vod y: Exekučlní' řád
sice nikdie neplf<lví, že V1nU'cený s'P'rá,vce mů'že býti žalov;>n z práv,ních
jednánÍ., jež byil'a, ,uzalvřena Zla vnulcené slpr'lÍJvy, nebo 'dlokonce před! jeji1m
,Ulval'enim, že vš'ak žalbválH bý,tii mlŮ'že, :podrává ,se z Iprávního postavení
vnuceného správce. Dle Ulslfanovelní § 109 ex. ř. má 'llČÍlni,ti vnucený
správce .opatřeni, jk!hž }e třeba, aby nemiO~litolsH mu ,odeVzdané ~ .totéž
,plwU dle §§ 3,34 a 341 ex. ř. i a ipr"veah a podnilCÍlCh - mohly býti ve
smylslu hlo~podM'ském řádně a výhodně uží"'álny. Zá!kon dálvá tUl vnUlcenému správci plOsta1vení, Ik'telié ;se Isvým' ,obsahem hodné .přilbl,i1žuje k pos'tavení V'lasiÍiní~a věd a vnucený ,spráJvce le opirárvlněn ke vŠemtUl, 'Co se
správou o'hyč,ejně slOuMiiSí,. Z t'Oho plyne', že vnu'cený slP'rá,vce, polouc!
Vlnu~en~, spif~~a 'trvá, je zá\s~tu!P'cem dlužníikuVlýlm 've všech vě'cecih, jež
~e tylka'J! ma]etlrn \Cnu'cenau ,správou stilženého' a že je ke všems,porům,
Jež se týkají slprávy, nejen aktilV'I1ě, nýbrž i'pasivně vý,l.uoně \;egitimo'váin.
.
,Qpa,čný náhled vedl. hy ne'ZbY'lně k nffilidrž,i,telnému vý,sleclku, že hy
. ?1~~IZ:mk, Je!llILIž se při povotení vnurcené s,pr,álvy zarp'ovÍ'dál, aby n.akl'áda:J.
ll'~I't'ky ,vecl vnu,cen?'ll sl'rá,vo'll' po~tižené (§ 99 ex. ř.), Iodyby byli ža.l'a,v,"n; preae moM na"oky (řetíchas'ob na U,slPokojení z výtěžků \CnUlcené
~Ipravy u,znatr, a tak v.0těžky těmi s'ám naJklwdwti. V ,souzeném pří'P'adě
Jde O' zalPlacení plfémie na zá,kl'adě smlouvy pojišťovaCÍ<, ktelfou u,z;wřel
Plfo "ok 1932 dlUlžník Tuto IPlfémi'i je vnucený správce, jemUlž byly ne~ovI'tQisob odev~dány dlne 30. června a I. července 1932, ,povinen Zilpla.
lili dle § 120 čis. 2 ex. ř. opiímo z vý,těžlku vnucené správy bez souhlasu
16'
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soudu exekučního a pakUže tak neučinil, nesmí se pozasta'vi,ti nad tím,
že je na splnění této své povinnDslti žalovám. po,:ěvadlŽ ž2!I,?\Oanlý, dllllžní~
byl pravoplatně již odisouzen, byI'o vysIoveno, ze vnuceny spravce ma
platilti r,ukou společnou a nedílnou.
N e j '1 Y š š í 's' o u odl nevyhoV'ěl 'dJovoIámí,.

•

ov,

,

__

ani

výhodně pouě,j,(i

nedá a všechny

čá~1i

·se navzájem d:o-

plňujlf. Ne].ze pwto ph pLacení poji~,tnÝ'Ch prémi:í činiti r02Jdíl' mezi výtěžky hOsipod'afenÍ podle jednot\:i'vých 'Pozemků, nýlbd jes1s.e řldi,ti podle

celku. že jest r \On'ucenému. sprMcCÍ" "Iožiti, plnění clo 14 dnů pod ex~kucí
bylo vyloženo v !?2Jhodnutí-býV'alého vídeňského nej'1yššílho soudu Čís:
3447 G. u.,~a '~ez 'Se 'odlkaw~e, nehoť i dovoj,ad ·s-oUld UlZná'lá jeho d'ů
vody za spra"ne.

ů

vo d y:
Jest nero~hodné, zcla žalovaný 'Illmal pohll,eclávtku ža,lobkyně před
sporem wnebo te.pirve za SpOfU. Uzn':'ní cllu.žníkovo nenídůV1odem"aJhy
žaloba na zalP'lalcení hyla zwmÍ!tn'Ulta, ,poněvadž uznáním neb)'l!a pohledávka Z"lp!acena (§§ 1412 obč. zák.) a nezaníkla. ~o1Jdí,1 jeslt jen \O tom,
že U'znáni, které se ,s'taln 'P,řed 'sporem, mUls,í, býti- clokázámo (§ 366
c. ř. s.), kdežto !pro mnllní m s,polru může bý'!i ž.alob.cem na'1'rženo,~by
byl vydán rnzsudek 'Plro u~náníl (§ 395 obč. ;>;{jk.). V žádném z obo~ teel;
:pU'P'aJd'ů není však žallloba ani, neho'sp-odárnou am 7JbytečnoU!, ponevadž
'1ěřilte'li. jde o to, wby 'získal exekuční titul, na z"kladě něbož by mohl
clom.llti!ti ž",lovalného jako vnuceného slpnivce k 'Pla'cení, kteréžto -o,pirá'1nění, mU' pouhé Ulznání ,pohledávky nedává. M)'Illný je proto názor ďo,:o
latelův, že by bY'l p~s,ifV1ně legitimoviin ke s·po'nu Jen tehdy" kd'Y'by slo
o P'C1přenou júm pohiled.á"ku a neplyne to ani z r01lho~nu;tí.čjs.. 1000~
5b, n. s. žalo'bik)"něnení také odkáctána soe svým náJrokem ,na ,exe!k~lčm
rOZV1rhové ří·zeníl podle § 122 ex. ř., když 'i!e,s,t vnuceny spra"ce pov!nen
jeF pDhledávku zaplatilti, p'římopoclle § 120 Čí,s. 2 ex. ř. pko k~2lclQl~
}Ínou pohleclá\éku vznikl'.ooll z řádlné správy nemovitosti, neMede ant
k tomu, že roz,v~hové řbení, Ise. týlká jen zbJ'fkUl výtěžiku po slf.ážc~ výld~j~
přímo 'zalplacenýoh aže IPojilšťovna k ir.ozwhovémru, roku am zvana byh
nemá (§ 123 ex. ř.). Mylny j~st i n':'zor d;ovolatelů'v, žeyo'h~edá~ka les~
siplatna jen proti clllUl~ní,klll, ine twké pnoti němu" ponevadz !;"fy n~t;"~
z vnu'cené správy Hdnýldh výtěŽikú, jilchiž by moh,l k rp,;acem. p~Ulzl,t~;
Neboť ,s;platnos.t pobledá1vky nezitviis.' n", dostatku platehmch :pros,tredn:u
os,oby k placení. povi'nné. Dililližlníkem zŮistá\řlá ovše,m nadále iPu~oďní- :d!ill'zníik. Jemu jest jen odňa,to 'P,rárvo nakládati s vftěžky vln,;cené s!p'fav~,
jež 'přešIlO na vnuceného ,s'právce. O tomto p'l",l!- ulS,tanvent ~ 1034 ohc.
zák., jež nevylulou.je poulž.iH zákonných piředlpisů o zmacnencl. Podle
§ 100\7 obč. zák. pi'ecl"sta\Owje' V'nucený 'sprá\Oce dlužníka a vnUlcenou
správou nena.sitáJvá žádlná ,z~měna a~i v osobě ?[už~ikovvě" ani, '.~ IPohled:áJv,ce a nemůže p'noto tataz plO'hleda"ka .pooh temuz d-l-Ulzmku mlltl, '1edle
sebe ,ct,,'ě rilzné dloby ,splatnosti. Neďosilatek vý.těožků vnucené SpI "vy
není anijinalk du,v'oclemk zamltnurtí, ž,aloby: a to an,i ,poro tentokráte,
neboť nelze žall,ohkyni odlepříiti právo, ",by Sl pro ,spravnou a slplatnou
p'ohl\edáJvku opartřila exekuční; liIt!]I'. Jaký vl'slleclek bude mí,ti výlk.on od~
su,ZAlJjídho roz'sud:ku v exekučním· ří1zenÍI" není plrú slPor rozhodne. Rozsudlkový vý'ro:k od'lolacíhlo soud" neni neurčitý, ne.~o~ je~t z něho úejm~,
že zúallo'vamá pohledá"ka mi> býti Ulhražena z výtezku vsech 'nemovl,to~ŤI,
na něž byla z.a'1edena vnucená spr ,,"va; Myln~m je,s~~á;o:r dovo},,'teluV',
že za'žalované p'ojilstné prémie se ma]1 plwÍloll z vyteziku len onech pozemků ~asažených vnUlcenou správou, jiohž se poji'štění týlká. Neboť
celá SPlfaJvovaná fl:em,Qvitost, ať ji!Ž vlastni, anebo z!p~'ohto~~n~: ~v?řf ho1,_,' • .j.",1"~,, ',O. rl:rt1~, 1P~í ffi..st se bez drr,uhryoh pTI' radnem hoO

spodařeni

čis.

e ".

15003.

škoda, k!0rú utrpe! ~ál()žný verit~l' tým, že výkonný orgán nesložil
vV1"ažc,k dra~b~ hn~t~lnyCb veci u sudu, .ale vyplatil vymábajúcemu veritel',ovi a dlžmkovl, Je predmetom syndikátnebo nároku podl'a zákona
z 12. júla 1872 čís. 112 r. z.
(Rozh. z 2. m:a:rca 1936, Co IV 7/35.)

žalobník nadobUldol, na hmultel'nos.tialch exekútky exekU'čné záo!;ožlné
prá'1O !p"I'e svoju, p-ohl'adávku. Okresná nemoce'nská poilsťovha v U. viedla
proti tejže exek~tke exek(uciiu lpire svoj,!] ,pohl',aďá"'ku.a v te.jlto exekúdi
. b?ly hnwtel'~os~1 ---; zafa~ené ?'Ž e.;<ekU'člUým záložným právom žal;ob~
n~ka - p~eď:ane. V)'ko:nny 'Ú'fgan vsak výť'až'Ok drazhy nesloži,1 u súdu,
rule vY'!Pla'bl z neho o'kmesnej nemocenskej poi,g,ťovni v U. jej pohl'ad~'1lk~, a zbytok '1ydal' dll'žn.ílkovi. Žalobník dlomálh",l sa žalobou podTa
~ak. CIIS. 12/;872 ~. ,z~ prohčsll. e.ráJru náJhmdy škody, y.znilklej mu tým,
ze z IdJr~lZeh~e:h? vy,ta2Jku neh?la Jeho plOhl'adlárvlka Ulspokojená.
. N,al':Yss,; 's~d ~o 'sud odvolací v)'l&lo'1H, že č l sl. šlát je zod, P?vednf zalobm;kovl za skod!Ui, poki'aY mu bok, sIP6sobená pokraloo'1wním
v)'lko'llnelho orgalI1u diot)'lone dražebného výťažku, a to z tý.chto dovodov:
Výko?lUý .orgán okresního soudu v U. pomšil jasný předpi,s § 36
~\.. V!. zak. ČI&. 23/1928 Sb. z. a n., nesloživ dlos"žený výtěžek u draz~.blllllh:~. soudu, ""okali" nemocen,ská poji,šťovna nehyla jediným záložy.efll!~lemv a, tím se s-talo, že b,st ~ohoto výtěžku nemohll:a býti poUlzlta k cas,tecnemU! uspokojení p!),hledávky žalobcovy j",k hy se bylo
stal'o .při p~~v~dellnél,:,' 'Pdkrač~vání exek"čnílho orgáJn~" a žalobce byl
ta,k o tu~o cas,tlku poskozen. Narmtky Ž<llované strany uplatňo.vané p,roti
n~'mku',zalobco~u. n.a náJh;radu' škody způsobené protilPfáV'nim po-stupem
. ?l<o!,neho, org,,?w J's~uv neodlŮvodn"né. Je bez práV'ní podstaty náJmi,tka,
.. e vyk?nn y ,organ yOjteeh E. nemúže býH ulznám za sou~nílho úředníka
~e smy.slu za~~n~ ?I'S. vlv~2/72 r. z., pO,něvadz byl ve skU'tečnosti zaJměst>
. an;em vym1aha~IICI,\Oe""telky OIkresm nBmocenské ,pojišťovny a touto
. taike p'l~cen. Nez~~eží .na tom, kým byl' v~kOlliný orgán placen, nýhrž na
tom, zda byl pov'ere:n Sio-uld1em vykonem sp;adaj1CÍ1m do oboru soudní pů
SOb~?stl. a zdia se tímto pověřenílrn stal orgánem sOLlclním' i kdY'by toto
~ov~reUl se b~lo stal,? ne,právem, .nebyl'a by Hm d01čen~ odpovědnost
es osIlOvens!kehio -statu, neboť prrnvedená exekuce by i péllk Z'Ůls;taJ~a

!
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soudním úkonem a mimo to by základ ža-loby ,palk činHa ·skutečnost, že
soud vyslal k provedení ,soudního úkonu 'Osobu, Mewu nebyl oprilvoněn
j'ÍI1tl' pově"ři,ti.
čís.

15004.

Nepatri na porad práva uplatňovaníe nároku na náhradu škody,
vzniklej niekomu tým, že bol nútený zaplatiť svojmu adVlOkátovi odmenu za opravné prostriedky, ktorými tento jeho merlom docieln ZTIUšenie výmeru okresnej nemocenskej poisťovne, ktorým mu boly nesprávne VYl'ubené poistné príspevky.
(Ro~h.

N e j v y Š š í s o u: d

,nevyho"ěl

dovol'acímu re>ku~,su.

D ůvo dy:

w 4. mtlmca 1936, R IV 53,/36.)

Žal'Obník domáihal sa žal;obou na ž'a'lovanej Okres'llej nemocenske'J
náhrady š,kody, ktorá mu vznikl:3! tým, že žalobník hol nútený
skrze advokáta, ·ktorého odmenu m:Ulsel zapla:ti:ť, dlomáJhaiť 's·a oprav,ný1rŤl"i
prostri,edlkami z,rlišlenia výmeru O!<resnej nemocen'skej poi:sťovne, ktorÝ'm mu boly nesprávne vy:rubené lP'O'iistné púspev'k,y. S ú d IP ,I' V e j
s t o li c e s:por pre ,sporu' prekái,';ajúw ·okolnosf podl'a § 180 ČÍ's. 1 Osp.
zastaviL O d vol a ,c í s, ú d z·meni'L .usnesenie S-ÚdlUl pirvej 's:tolike a SplOfU
pre'ká"ajúcu náJmi,etiku žal'O'vanej zami'e:tol'. N 3! i V' y 'Š š í s ú d obnovil
Ulsnesenie súdu p\flvej Is!toHce. D ,o 'V ,o d y:
PráJvo nemocens!kej lP:oilsť'o~ne vyiflulhovaf a vyiberať poisltné prfspevlky opliera sa 'O ustanoveni'e § 161 zák. 6s. 221/24 Sh. z. a n. v znení
zákona Čí,s. 1814/28 Sb. z.a :0.,*) ktorým bolo ulpra'vené poi'stenie zames,tnancov plre pTQpacl nemoCÍ', ilnvahdi~y a :staroby, tedy o Ipred1>,isy
p.ráva venejného, a ,plo;kračovalnile o taiký,ch nMokloch patri podl'a dl. zálk.
plred ÚJmdy sprá",ne. To platí, aj o akcesolfÍ:UI nilrolku, aikýmsú útrwlly',
spojené s ob,rwO'ou po,pl'atníka proti vYl'Ubeniu -dáMky v adminilstraUvnom
pokračo"aní. Ide tedy o n"rok na náhradu škody z predpi,sov prilva verejného, o ktorom rozihodu1ú ú:rad:y spriu\/lne a nie ,riadne súdy (vid' d:6\/lody rozh. ČíIS. 3829 Sh. z. s.).
p'Oi'sťovni

čís.

o

nárok na :podpor,u v nez,aměstnanO'sti včetně státníih,o přílspěv'ku. Žádá
proto !.~I?bou: ipo,~ěvadž !allovan~ s,e mu zdráhá podporu přiznwti, by
bylo zjlsteno, ze ma proti zalovane nawk lna poc\p'oru v nezaměstnanosti.
Proti žal:obě nwmítla ž3!lova,ná nepřípustnos't pořadu: práva. P ,r v Ý ,s o u d
z toho důvod\!, žalohu odlmítll. R e ik u r sní s o u Id nevyhověf ,námiltce
nE1j)řílpus'tnosti pořadu prilva.

15005.

přiznáni, odepřeni nebo
příspévku

zastavení podpory v nezaměs1lnanosti
vozhQdllje výbor 'Odborové 'Organisace;
člen 'Odborové organisace, jenž se mzhoctnutlint výboru cítí zkrácelli, nemůže se domáhati nápravy u správních úřadů, nýbrž p'Ořadem práva,
ať u soudů řádných nebo smluvených rozhodčich.

i státního

(Ro1)h. ze dttle 5.

rbřema

1936, R I 1439/35.)

ŽallOhce přednelsl, že jest čllenem žalovwné 'Odlborové orgwnisaJce, zapl'a,til talké členské příSp'ěvky ,a má, jlsa nezwméstn<rnÝ'm, podle stanov
*) Jeho terajšie znenie uvereinené
Sb. z. .a n.

VD

vyhláške min. soc.

péče

čís.

189/19S4

Pod'l,ez~kon~.Ďi~. 2~7!21 Sb. z.a ,no v ~,osl'Ov~, zákona Ns. 74/30
n~prtl~navaJ1' se ,podlpo'ry nezaJmestnanym státními orgilny
přímo žadate~U!m a .zcela ze stMníl ,půikl~clny jalk tomu bylo dříN'e _
nybrž nez.amBstnanl mohou obclržeti podip'DIru z pro'středlků odborové
orgalnilsace a státní:.p~í,~pěvelk'.,vY'plaJcený organisaJCÍ na účet :s,tMu, jen
potud, pokud se ,pOj1lstllh Ipro p~lpalcl 'llezamě's!nanosH placením členský;Qh
přílSlpě'Vkú odborovému S'vaZUi. Státní př'ílslpě,vek jest toliko ,přílplatkem
k pod!poře v nezOJmě:sltnanoSlti vyípMtcené odhorovour organilsad a nelze
jej záisadně vY'pláceti bez podlpory orgaJni,slace (§ 3 datč. zák. - tak zv.
s~stém ~ent,sk1): Stalnove~i výše pod'PlOry, p'Odmínek nároku a zplrsobn
vyplaty j'est veCl odborovelho s'val7JU, pokUld jest dobáJno mezí vy,tčený;ch

9b. z. a n.

záJlronet;t (~~,dIMČ. ~~k.).Mi'11istel~s~vo s,?c~á;ll1í péče, ,schvalujlíc stanovy
a ,po'?pur.n.e !'ad,~, bere tohlko na Ve?'Oml, ze 'U~ltanovení stanov a ,podpu::nych radu ~nejsou v.rozporu se Zalkonem o státním pří,spěvku k podP?re v nez,:,?es;tn:"noSlti a se zilkonnými ustanoveními cloplňujícími tento

,~,ak:?n., O pr:~na~1liJ 'OdElpřeni nebo ZďsitaV1enÍ- podpory v nezélIm"ělsŤnanosti
I s:atmho pnlspe\ftku rDzhodu'je však výlborodborové o'rgail1i'sace půdle
. svyeh stanov nebo ř,ádů o tlOm jednajfClí'oh (§ 4 ČíIS'. 5 zák.) a toto roz-

~o~nu;tí vý bc;;L1. jes!, toliko. ~eIP.řirno•. zk?umává,~o ú:ř~dem, jemUlž bylo
ulozeno ;provadeh zakon o 'Sta·tmm pNspev1ku ,1. j. mllll!lsterstvem ,s'Ociální
péče telprve při projednáváni" žildbs.u odborových oro-ani'Sací za náhradu
vrrlace~ého ~.tiltníh'O lPř!,slpév'ku. členu odlborové o~ganis;ace nepřlsl'uší
v,~ak pr,w~ slllz,n'osl! proh ro'ZhodnlUltí výboru organilswce k úřadům s:prilvnlm',. n"jm:~ k ,m!nl'ste;rs!",u~ s'D'ciáJllOí ,péče. Z dlolí!čeného plyne, že, pokud
~e týč~ ,prtlzn<int:, odeplt'enl' nebo zastavení podpory ,udělené organi,sací
c1en'~' l' ve ~,řÍ;~iln~ státního p:říl~p:ěVlku, jde o nárok prýštící zesml'uvního
P?meru, z,alozeneho čllenstvím !k orga:ni'S'aci a rozlh,odovati o t1Jkovém
naro'~u příslušf slOudům, ať jlÍlž řádlným, nebo :smluveným "o~hodčim
s~u:dum. Z toho plyne dále, že ne~pokojený žada,tel nemůže se dom"hati
.napravy oVYfnk,L1,výb,oru odborové organisa'Ce li slprálVn~ch úřadů, že však
munemuze byl! braněno, aby se obiráUI na p'ři,slulšnéorgány siPolikové
podle lI~tanove'llí. s,tano'v té které orgaJnisace, I. j. 1JVláště na rozhodčí

soudy !p,.rt ~11C:~ Z,ťíIZ!ené, nebo není__H rozhodčího :soudu, piro takové nárO,kv pnlsl'Us:IT€ho, "by se domáhali svých nároků pořadem prá'\Oa u řád

ny-ch

soudů.

-
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15006.

K § 251 čís. 6 ex. ř.
Usnesením exekučního soudu, jímž byl zamítnut návrh povinného na
vyloučení věci z exekuce podle § 251 čís. 6 ex. ř., je soud vázán při vyřízeni stejného návrhu na vyloučení z téhož důvodu, nebyly-li uplatněny
nové skutečnosti, opodstatňující závěr, že jde o věci uveldené v § 251
čís. 6 ex. ř.
(Rozh. ze dne 5.

hřezma

1936, R I 110/36.)

P r v Ý s O" d zamHl v exeku'ční věd pravopl'atně návrh povinného
na vyloučeni "ěcí z exekuce z důvodu § 251 ČíIS. 6 ex. ř., vyhověí všwk
jeho nilN~hu na vyloučení těchže 'věcí rovněž z důvodU! § 251 Čí,s. 6 ex. ř.
z exekUlce na jiné ,exekuční, v,ěci téhož v~máhajídho věNtel'e, ač svůj nový
návnhpovinnýs'tej,něskUltkově opod'stMnill jakíO návrh p,rvní. Rek u rs 'll í
s o li dani tomwto návrhUi nevyhověL
N e j v y Š š í 'S o IU' d ,nevyhověl dovolwcímu rekmsli.
Důvody:

Jes,t 'Sice pravda" že nezabalVitel:l1'ost podlle § 251 čís. 6 ex. ř. jes,j
proti v,šem v)'málhaMdlm viířhe'lůlm, neboť lpí na věci a jejJm
vztahu k povinnému, nutno k ni při,Mlí'žeti z povi'nnoslti uřední, takže
neIze noči,té předměty v exeku,oní věd ,proh,llašova,ti za nezahavitellné a
tytéž lP,ředměty ,páoli témuž dq'Ulžni:k.UI v jiné exekulční věci p;rohJ,aš()V'a:ti
za zabaV'irtelné. O ,to všwk nej!dle. Dluznílkův návrh n.a vyloUlčení těchto
věd z vedool'oh exekucí z dův'Oclu, § 261 čis. 6 ex. ř. byl již usnesenim
prV'ého sou'du zamitnut a usnesení to bylo usnesením wkulfslniho soudiu
potvrzeno. Tím hy,l'y Viěci ty Ulznány pravoplatným s'Oudním usnesení,m
V'zhled~m k § 251 čís. 6 ex. ř. za zabavitelné a nebyl proto Dp'rálVllěn
opětnv'ný návrh d'hl'ŽIllÍiků1v, v němIŽ nehyl'a p·otvrzena změna vztahu věd,
na 'vyloučení tý,ohž věci z ex~loulce z důvoc!w n'ezabalVitelnosti podle § 251
čís. 6 ex. ř. Rokudi jiní vymáhající, vNiite\é pmti vylučo,vacímu usnesení
prvt'ho 'soudu stran slhora ulVedený,ch, předimětlJ ,rekU'f's· n~podali, daM tím.
toliko na jevo ,s'V'ůj souhlas 's vyloučením oněch věd z exekuce, to však
nemá vlilVu. na O'tirzku nezabaV'utellOo'sti "ěcf těch vůči! ,r~loulrU'jídmu vymáhajícímu vi'iřiielL
účinná

čís.

15007.

Vymáhající strana podala listinný důkaz podle § 565 odst. 3 a 4
c. ř. s., předložila-li opis mimosoudní výpovědi, zpÍ!teční Ilstek podepsaný vypovídaným a dopis podepsaný vypovldaným, v němž pl1Oh!ašuje, že výpověď nebere na vědomí.
(Rozh. ze dne 5.

března

1936, R I 137/36.)

P r v Ý s o u d povolil vymá!haj Éd věřitellce pTa ti poV'inné na ziikIadě
písemné milmlosoudní výpovBdi exekulCÍ vyklizenim bytu. Rek U· r s n i
8'0 U d exekučni návrh zamítl. D ů v'o·d y: Dle § 565 odst lIl. c. ř. s.
a § 1 čis. 18 ex. ř. lize ,povO'Hti, podle mimosoudni, ,pílsemné výpovědi exekuci vyklizením jen tehdy, jestme V'ýpověď sama jest ,prokázána li'stinami, které co do 'p.růvodní' moci nezavdá!vaji podnětu k poch)'bnostem,
a j.estHže právě taikovy\mi H,stinami jest prokázáno, že výpověd' ta b)"l'a
p'Odána a dodána před vypršením 'Sm,lUlVené neb zá;korrné IhŮlty výpovědní
(§563 odst. 1 a § 560Čí1S. 1 a 2c. ř. s.). Podle listiln před,l',ožených k ná~
vrhu na exekuční vyklizení neni, Ustinou prokázána vl'pověď, neb"ť
l'istina, již jest výpověď prokaczoV'ána, není, <lni lilstÍ'nou V'eřejnou ve smyslll
§ 292 c. ř. s., ani listinou z,vláštním zákonným předpi,sem za veřejnou:
prohl"šenou ve sm)"s!1l § 293 c. ř. s., ani lis'Hnou s,i1cesoukromou, avšak
podepsanou vydav'atelem ve sttl1')"slll § 294 c. ř.s., nýbrž jest to pouhý
opi,s pílsemné vý,povědi nijak neO'v:ěřený, který ovšem nedoka21u1e, že
vÝIPověď mhn,o's'oud'ní prálvě 'Onoho ob:saJhu, jak jest v!spisle tom 'llvedeno,
h~la dána. že by bylla výpověď ;Pir~vě obsahu v kopii té ll'vedeného dána,
nevYIPlývá z p,ředloženého 2lpártečního lístku' poštolVlli:ho, z něhož jest
z,řejmo pouze, že doporučená z<Í!si,lka - dopis - Ipúdamá tl poštovního
úřadu v P. (odesí,l'atel H., ",dres,"t K.), byla doručena adit'esátce.
N e j v y Š š i 's o u d . obno'vi;) usnesení prvého ,soudu.
D

ů

vod y:

K exekučni žádosti byl.y připojeny <1Pis mimosoudní výpovědi ze dne
3. hřezna 19.35, .obsal1.U1icí :udáni, v § 562 OdlS't. 1 a 2 vyzm1čená, zp'áteoní
l,í'8t"k datovaJný 9. březnem 1935 a opaJtřený p.odlpJ.sem »Luď. K." a dopis
bez d,'lta adresovaný na >>!p<lní H.« a opatřený podlp,ilsem »Ludmi:!a K.«,
v němž pi'satelka p'rohlaJšujle, že vjÍ1pověď, kterou jí adresátka ms,l!ala,
nebere na vědomi.. Při:hMží_l1 'se ok nájemné sOUlV'islosti p'řed'lo~e'llýoh
li,s'li11 a ku z,řejmé totožnost[, podpiiSů na'1páteoním Usi'ku a na dopisu
adresova,ném v)"m«hajki véři,te1ce, lze těmto listinám při'znati pirů1vodlní
moc, nezavdáva1úd 'P'ří,Nnu k poohybnostern. Us,tinný důkaz podIe § 565
odlst. 3 a 4 oe. ř. s. byl proto V')"miihaljúcí, věřoiltelkoul podán.
čís.

15008.

Jak jest vykládati nájemní a zadávací řád bytovéhO' stavebního družstva, bylo-Ii v něm stanoveno, že podmínkou; vrárení stavební Zá~ohy
v případě zrušeni nájemního poměru jest složeni zálOhy stejné výše
jiným členem drUIŽstva.
(Rozh. ze cine 5. března 1936, Rv 1 843/24.)
žalobce tvrdí, že byl Č'lIenem žalovaného d'ružstva a jacko nájemnUk
obdrže'! od ně.ho přidělený byt Vi dmžstevním domě. Na byt složena byla
stavebnÍ' záloha, která ke dlni 31. prosince 1932činHa 7.683 Kč 20 h.

~I,'

~II
l.'

l
i.

čís,
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Žal,obce dal dne 3, l'edJna 1933 s pl3Jtnasti k L dubml 1933 z hy tu vý;poa v)"klidH tentO' již 3, ledn3J 1933, Pa'dle předne.su ža'lobcava pře'V'Zal
a nastěhaval se cla upr"zdněnehia h)"tu 15, února 1933 č,llen druž!stvtl H"
který v 'clome tam, ale v jiném patře, ji'ž h)"d'lel a .měl s,loženou zálohu,
která byla takticky přenesena převzetím ža'labcava b)"tua Ina'stěhaváním
se dO' něha na býval,ý žal'obcúlv byl. Pad'le pl'a'lného náJjemníha a zadávaCÍlho řádu, usneseného dle stanov dru'žSltva, ji:chž Ije sOUlčáslÍÍ, ,má žalobce náJrak na vrácení stalvehní, zálah)", když jiný člen byt p'řeveZlme a
sl'aží zálahu stavební v téže vý;ši, T)'lta předipakl:adly jsou u H, ~plněny,
P,r v ýs a u. d zamí,tl ža,labu na vrácen·í stavebního p,ří.~pě'V'ku, a d v 0la' C í, 's a u d prO' tental!<ráte,
věď

Ne j vy š šís a

!u'

cl

nevyhověl

D

Ú

clov'O,j"nL

v o cl y:

Jde .o výkl3Jd oclst3Jvce 5 náJjemního a zadáJvacího řádlu a adstavce
zad.ávadho dopisu', V odsltavd 5 nájemního a zadáJvadho řádu jest uvecleuo, že ·členu di"užs·lV'a vzniká n1Í!rok na vr"cení s't3JVební zMohy v plří
padě zmšení náJjemného paměru 1en tenkráte, když místnosti taktO' uvol~
něné převe7!me ji,ný člen '3J .slaží zillohu.stavebni' v téže výši. V aclstavcio I
ZJadávaCÍlha dapísu, Z3Jslanéha ža!lav3Jný;m družstvem žalabci, je Ipak uvedeno, že vrá1cení sta1Vební zá'l,ohy Imlůže piři 'vy,stěhQlváni nájemníka: 'Oast3Jti jen ·tehdy, byI'arli nalruř3Jzena novým ná'jemníkem v téže výši. Z taha
je viděti, že stavební zálllaha vylstě.hlavavši\ho s.e niljemnílka mu\Sí· býti
v 'každém př\p'3Jd\ěna'hmzena 'složením na'vé st3iV'elbní zálahy, tedy i tehdy,
kďiyž ipřelstěbude se do uwolněnéhla bytu ,starý n{ljemník, který v témže
damě v jilném bytě jiilž byd'lí a' sl!avební zálohu již ďříwe Is,lažil, silce jinak,
kdyby se žalobci .jeho s,tavební záloha' v~p'llltH", zůstala by pa !llí mezera,
Ú'čellem tah oto Oipa;třeni, ~'e, .1lby se ne·~tenól st3JVElbní fan'Ó., ~ehaž součástí jsau práv.ě stavební zMahy členů žalovanéhO' družstva, Vývody dovalatelavy, že by se nájemník, zapllatiwší' menší stavební zwTohu, mohl
přestěhavati z méně hadnatnéha bytu dlo bytu hadnatnějšiha, a dÚsIJ.edky
z tohO' vyvaZO'vané nejs'Ou na lSOuzený případ již protO' přiléhia'V'é, panev3Jdž dasavadní nájemník a člen žtl'lavanéiha druž,stva Vajtěoh H. 'sllaži,;
j,i'ž dříve !stejně vysokau. zwliahu: jaka ~al'Oboe a přestilhava.J se dO' žalabcava bytu, který je ,stejně hadlnO'tný j'a!<a byl dřiv·ějlŠí byt H.
čis.

15009,

Ujednal-li pivovar ,8 hostinsJkým, že mu bude dodávati pivo, aniž bylo
ve smlouvě určeno, jaké množství připadne na dodávku, nelze od pivovaru slušně požadovati (§ 914 obč. zák.) dodávky v tak malých množstvich, že by pivovar výlohami dopravy utrpěl ztt1MJu,
(Razh, ze dne 5,

března

1936, Rv I 879/34.)

ž"l'ujicí damáhá se smluvní ,pakuty ,padle § 1336 abč, záJk. protO', že
žalovaný pOfUišil ujednání a .výh"adné~ ~~běJU, pív~ ad nI. žalavan}
na~I11'Íltl) že' ža-I:Uij:ÍCÍ' porušHa ~rnlo.uvu) od~;l:ral]!Jc mUl .dod~vah .p.tV? v .mno:~
ství, jak je pažad!O'V'<lI, 'kdyz ~e smlauv,: ~~by,lo I1JednaillO, Ja:~e neJme,n~1
l<vantum mi; najednou o,de'b"ofatL N i z ~ ' s a u d! vy,~avdy zalobe,
o
a d vol, a c í s a u d z techta' dl u va cl u: ža,lovany adbe,r pl1va odJl'nud
oSlP'raved'lňuje tím, že žalUJjúci, '83Jma pomšHa smlou~U' tím, že ,nedodávala
(admí,t.J.a dadávati') mu pdv'o v takavém mna2íství, které by podle sivých
, platebních mažnastí mahl za'PlaHtk Také sama ,četnými exekucemi zpúwbíla' ža·lovanému útraty, talMe neměl' das'tatečných ,prastředků, aby
maM vě!ši. mna;;s'tvú piva adebímh KdY'ž žalujíd mu nedadtlla žádaného
p,iwa v malém množství, nehyll vá!z"n d.održeti závazek, neabjednaJti SI
pnMa }Inde, a ne;'.'á ž;a,Luj!d právníhO' ná'raku na ~l<onvendonelní paku:t,~,
__ Zalova'ný .přehtHzll., že ,ma povl1nnolst O'd:elbl'f~h ~I~V? z p.l'vova1ru zalU1!lcl',
'e "šak neni smlauvaU! tau Istanavena prO' Z"I,uQICI pavmnast, aby p.lva
~b~ednané žalavaném:u, dJaválžela" Pal~ud te9Y žal~iíd ph ahjednáv!~ách
~a];ava.ného, abmez;u~I'CICh se na maile mnaz·sltvl pIva I a 2 hl, adipLral,a
piva žalavané dovážeti, a dadávati prata, že dadávání ,pi,va v taJkavém
'malém 'llnožiství se ,jí. nevyrpJatí" tu nepofll'šH1a žádný slmLUlvní závazek,
když dlle smlolllvy nehY'l!a p'a,villlona~~ k d!oyaz~' .pi~a ,prO' ,kteroukoUv ab,~
jedrtávku ,stanovena, Os'tat.ne menSI mna~stvl nez 10 a1z 12 hl pI'Va pn
jedné záJsilce,by ,s~ p'iwavar,u dadávalti ne':'Y'pl~,ti!aa ~ohla ,by býti do,~
dáJv!ka takovato" Jez by spojena by,la prO' zlaluql.cl s abetml, Jez nelze pn
výlkladn"pocti'véha obchadu dle § 914 a, zák abč, rozumně ,pažadovatl,
důwodně žalujilCÍlade,p:řena, Ta ,však nebr'lllila tamu, <lby ža'lavaný, který
mél, ,povinnost k adiběm piva ndstrany žalluljíd, nemohli si ,pivla toto
v irnll10ŽiStVÍ jími !po·ž,a'do'Va,né'l11 p-řÍll11o v salrn-érn piW"OIVaI111 odehrati a je
adtud .n3J ,svůj náklad dO' s'vého hos'tince da,pnlvHi.
N e j vy Š š í,s 'a u'd nevY'havél daval!ánL
D II vad y:
ža,l'avani věděl, že má dadáIVaJné Ipivo hatově 'Platiti, v dabě ujed'Oi>ni
sÚl,lauvy musil počí.tati IS tím, že 'si bude musit prastřeclky k tamu apatřiti-, Ve smi,oliivě nenÍ- U'S'tanoV'eno, jaiké množlstvÍ. pilva má ža,lova:ný pro
jednaHivé dadávky abjednávati, Davakrleli jest přisvědčiti, že při výl<!lladu jeho smluvníhO' záJ"azklu jest ve 'smylslu § 914 obč, zák. dle úmyslu
stran a.p'favidel :pactiwéh'a ,stY'ku prá~n.íh:o počítati s normálními podmí,rrkami, že p"ata ze ,smlouvy Inelze vyvaditi jehO' p'Ovi'llnast, aby si piva
. z pivovaru žalujicís,trany davážel, neboť tím by mu vzni'kly nálclady
mimo.řitdné, 'se kterými, 's'e ab"ykle nepačítá, '!<dyž všeobecně pívavaJry
piva dO' hostinců dovMejL AI,e z výlklad!u smlouvy v mezÍ!C.h slušnas.!t
, prO' aběstrany jest i, ža.Iujid straně p!Či'Zn3Jti nárok, aby žalovaný objednalnajednau t<lkavé "únažství ,piva, aby jeho d'Oprava vyž"davala jen
přiměřeného nilkllad'U" alby neznamenala z.trátu p'ro žalabkyni, caž by adparovala účelu smlou,vy (§ 914 abč, zák), Ostatně daba abjednávek
ujednána nebyl'a, nemusi,1 tedy žalovaný abjednávati piva týdně, Tak
e
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t"'k,é žalovan~, když obje~nával podle 20jilŠtění prvnílho
sou u .nve 1,0 a~ 1.2 h<~ nw]ednou. Jestlize potom činil objedná"k na
tak maIle m;lOz'stvI 'p"ra" ze by dovoz znamenal ztrMu pro žaluj[ds,t!anu
n~m?~,] .pozado~alI od Za']'~]ílcí, strany, a!by ta!kto ,pllnila, a nelze v ode~
pr~m ,Je]lmspatrovah PO,"usovaní smlKlllvy, Když pa!k sllm odebíral pivo
z yneho plvovar;~'J }Pol1usoval: tím smlouvu a vznikl tím žalujíd stra:n"
na'rokna konvencm pokutu"
e
-

čís.

tam, Me

~plníště pro dodávky linny sídlict
bylo ujeclpáno
spln~~t~, svedci tomu, že strany ppložily za základ obchodu právo místa
splntstě.

(Rozh. ze dne 5, bi'e20na 1936, Rv I 922/34,)
, Pf~,uza'vř,ení kupní s,!,lotwy u~ednally !Obě ,sporné stmny (cizolJemci)
pro ~nl!.:~dne. s:~o~y z .teto sml:ouvy Ipřílslllšno,st kiraj:ského soudiu sídla
!,r?~aVaJICI (~a~uJ,lCI) hr~y ve V: (Rakousko), KUlpuFd Hrma, její,ž vereJI6~ sP'?lecm~ke'.'.' byl zalovany, nyní, v Praze bydHd, byla z'aJp'sána
~ o 'c odn}H1, rej's,tnlku' v Bud'wpeMi. N i, ž š í, s o ll' d Y UlZnaly podle žaloby, pOu'zlvse pn rozhlodováníl ,sporu na zapla'cení ku'pni ceny 'práva
ra!k olllského.
'
, '
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání a uvedl v otá'zce, o niž tu
jde, v
d úvodech:
, ,Nižší sou~:y, zji;svny, že mÍ'stem. pllni\ní byla u~ednána Vídeň, Ve '
37 obc: zaJk; Je~'t pos<u<zo,"atJ< právní jednání učil1ěná dzozernci
v cliZl~e podle zakonu mlllsta" kde jednilní bylo u~aJVřeno pokiud
b I
za základ
Fné ,práv'o. To Se
,",táti'
m,cky ,a l~st takov~ nledna"'í, shled",ti v tomto případě,kide žaillUjícf firma
':n,a s~e sldlo v,e Vldm v tom, že strany vJ"slovně o2Jnačvly mílsto , ,lnění
RIIZel1l
není VlaJdné, že nebyl'
dotaz v mi,ni,sterstv! SI
vedlnO's, II po pIavllI maďarském při, čemž dovolatel neu~' d"
'
Pč
měl by'ti d'
t
č·,
"
aJ I lp'I esne, o' em
,
"
'~"~Z en ll' Il11en. Při právním ,plOs'omení, věci (§ 50J č 4 c
L s.) v)"~hazl dovol"tel z nesprávného nwzo.nlll, že věc bylo p'ostÍ'~ovati
hodle p~ava mad'aacskéiho a nikoH ralkousikého, Správně bylo ,p'ou~ito tooto pIava a tu do,"olatel' vytýlká, neprávem ríes'prálvn'O'st tohoto
souzení.
'
posm~slu,§

p'~~rne

~ol?žen?

může

o~vol'aClll,

Daň ~ ob~at~ p~~utá

;J"slovn:entt,~

učiněrn

čís.

ra~
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pm:datelem na kupitele tvoři

bez rozdtlu, Je-It v Dl zahm.uta či
době jako trhová cena.

podle přednesu ža.IILt~íd firmy koup'] od ní v roce 1929 žalovaný
stroje za úhrnnou cenu 135.000 Kč a zavázal se z,"pIa:titi Ipodle dohody
ze dne 12. zwH 1929 vedle kupní ceny též obratovou daň. Ve fraktuře
byla obra'tová daň zvláště vypočtena. Poněvwdž ji žwlovaný nezaplatil,
domáhá se žalujíd jejího zwplacení žalobou. P r v Ý s ou d žalobu zamítl ,maje k námitce žaIiOVaného za to, že ipohl'ed'á'!ka se uplynutím 3 let
proml,čela. O d vola c í s o u d UJzn<l!1 podle žaloby.
Ne j v Y š š í s o u d z"mítl žalobu ohledně částky 700 Kč a pokud
jde o vbytek pohled'á"ky (2.000 Kč) potvrdi'l ;rozsudek odvolacího soudu.

15010.

I!je3ttán!
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část trhové

cen

zvláště počítána,au
prQltlIč
.
t.;Y
J e se veze

(Rozh. z'e dne 5. bi'ezna 1936, Rv I 1156/34.)

Důvody:

". Co se tkne doby, kdy poo,náJ proml'čení pritva doda:vatelova vú6 ,pří
jemci plnění na ulP11wtnění nároku l1a nllhmdu daně z obratu, jest vyoházeti z předpi'su § 1478 ohč. z;íJk., podle :něhož p:romJčell1í se počíná, jakmHe po :právu je'možno prá,"o o sobě vykona,n. Nepodstatny jsou tedy
překwžky fakUcké (a:rg. slova »an skh«). Početí pmmlčení žaloby stýká
se tudíž vůbec se vznikem žaloby (adi:oni nondum natae non praescribitur), Při 'Obligaci počíná se led,y promlčení dlnem spla,tnosti pohledávky, dnem, kdy věřitel mohllpod'ati účinně žaloblll na plněni (narti'vita's
.es't iln IPotestatearedito'cÍIS). Nezál.eží tedy při řešení otázky početí, IhMy
proml'čed na vlili stran, i'<l!k od~olad soud za to má, I'eč, že by byla býva!'a doba' splatnosti pohledávky určena smloUlvou. V lomto smem zjÍ'sfi,1
od'!olací soud, že byl:o při u"avření trhové 'sml,oUJvy dne 12, z.Mí, 1929
ujednáno ,že tr1hlOvácena 135.000 Kč je splatnou a to 3,5.000 Kč při zapOě,eU demontá'že, zbytek ve směnkách po 25.000 Kč - :p1O 3, 6, 8 a
10 měsídoh IPočí'taje ode dne 15. září 1929, Nespomo jest, ~e v kupní
. smlouvě bylo uJj:edl1i1no, že daň z obr<tlu jde na vmb kupitelúv, žalovaného, a že ve faktu'ře z 18. prosince 1929 byl1a žalovanému účtována
daň z obmtu zvláště. Nelze ,proto souhlasiti s názorem prvního 'Soudu,
že doba IpromllčeCÍ počalia béžetí dnem 12. září 1929, kdy byla dodávaci
smlou'!a ",zavřena, Rovněž byl by v té příóně nerozhodným den vystavení účtu, Směrodatným jest jedvně den spl<l!tnosti ,ceny tthlové. Pokud
j'de o dobu promlčecí, dl'U~no uV:ÍJžili že pň'esun daně obratové je vllastně
1Nýšením úplaty, zvýšením ceny lJ1h:ové, jaJk tomu, nasvědčuj'e i ,Ulstanovení § 49 zák. o dlani ob"atové a že tudíž daň tato tvoří, část ceny trhové
bez rozdílu, je-li v ceně trhové za!hrnuta, či snad, zvláště po6tána, Z toho
plyne, že z;ílkonné i smluvní: předpilsy, jimž !podléhá cena trhov,}, pTatí
, i pro onu její část, která vznikla ,přesunem daně obratové. Podle toho
řídí se i splatnost a ,prom:lčecí doha dlaně ohratové předpisem, 'který
v tom směru pIan pro cenu trhovou. Poněvaclž cena trhová v tomto pří, padě se dle § 1486 čí,s, 1 obč. zák. p'DOmlčuje ve třech letech ode dne
'subjekHvní možnosti výlkonu (rozh, 1732 a 7663 Sb. n. 's.), t. j. ode dne
s:platnost]., za,čala prom:lčecí doha pro zažalovanou pohledávku, 'běžeti
d'nem ,splatnosti oeny trhové. Z poznám!ky na účtu ze dne 18. prosince
1929 !pd'í!. čís. 2 vYlplývá, že první, spl'átb ceny trhové 35.000 Kč byla
zaplacena 1. lis,topadu 1929, kdežto druhá 'splátka dne 17. prosince 1929
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Byly tedy směnkou kryté pohledlá"ky ceny tnhové splatny 15. prosince
1929, 15. března 1930, 15. ,kvMna 1930 a 15. července 1930. Žaloha b'Yla
podámw dne 15. p~osince 1932. V té době hyl teely proml6en pouze ná!fOk
žalobcův na prvníl splátku 700 Kč d'wně ohratové, neboť ohledně ní. měla
hý,U žaloba podámw do 3 Iet ocl zalp'lacení, 35.000 Kč na ce,nu trhovoul,
jež se sta,];a I. J'is,t'1pad\1 1929, 'tedy do I. lÍIstoiPwdu 1932. Byl'o proto žalobu" pol<u'd jde o tuto částku, zamítnouti jako promlčenou a obnoviti
v tom ,směru noz,S'udek prvního soudu. žaloba ohledně ostatní:ch splMek
na daň obratovou však promlčena neni, D'(íboť daň ohratová byla, podle
dne dospělosti jednoHi"ýoh splátek ceny trhové 'splatnou nejařírve dne
15. prosince 1932. žaloba ohledně 2.000 Kč jest tedy odůvodněnou,.
čís.

15012.

Podrobil-Ii se žalobce, byv propuštěn z práce, rozhodnutí paritního
výboru o odškodném, vyvozo"aném z kolektivní smlouvy, která nemá
ustanovení o znovrupřijetí zaměstnance do služby, pokud se ~če o dodrženi služební smlouvy, a přijal-li přiřčené mu odškodiné, v"dal se tím
veškerých nároků ze služební :smlouvy.

hl'á,šením ze dne 25.S'1pnaI932 Ik ujednáni ,kolekUvni smlouvy, že rOZhodllvání sporů, vyplý'vají:cíc'h z této smlouvy má býtí svěřeno paritnímu
rozhodčímu výboru a poelal již ,před tím, totiž dne 15. čer"na 193Q, ,paitnílffiu rozhodčímu vý1boru vP. žádost o p,ři<řknultíl nároku: IDa od,škod~ění pro trva,l" zastavení Ž. cukrovaru, načež paritni vý1bor usnesenim
25. sr,pna 1932 p'řilzna! žalobci' podle § 15kolektivni smlouvy odšlk,odlné
~e výši č<tyřtýdenní mzdy a mnmo to za každ>ý od'slouženýrok 80 Kč.
Toto odškodné ža'lobce phj"!. Podrobil-li se žalobce byv prQPuMěn
z pr<>ce rozhodnutí parí'tního vyboru o oďskodném, vyvozovaném z kolekhvnf smlouvy, která, nem,; ustanovení o znovU'I'řijetí zaměstnance do
služby pokud se týče o 'c!od:ržení sIu'žební smlouvy, a přilj<al-li :přiřčené
miU odŠkodněni, dwJ< svým chováním najevo podle § 893 o<b:č. zálk., že j:iž
net'fllá na původní služební 'smlou"" a je'j'í závaznosti pro obě s'trany .
.>-_c---,~ala'u·'ce vzdal se tím ta!k,to vů,či žalované firmě veškerý'oh nároků ze
sml10uNy a nutným toho dŮlsledikem jest nyní', že -se nemůže dom~h:wti
spJiněnÍ' smlouvy.
čís.

Jak se nabývá zástavního práva k věci, která není v drženi dlužníka.
byla věc exekučně zabavena a podle § 259 ex. ř. odevzdána
'schovateli do úschovy, mt1že ji vlastnil, smluvně zastaviti tím způsobetm,
že vyrozumí o tom schovatele a ho poukáže, aby věc držel i p~o no~ébo
zástavního věřitele.

(Rozh. ze dne 5. března 1936, Rv I 3<24/36.)
Státní pozemkový úřad Isvollill k prodejicUlkrov<lifu ža'llovaoé fi,nmě
pod podmínkou, že kupujicí i !p'mdávaiíd předloží: iávalzné IprolbJ:ášenI,
že prodejem neutrpí záJjmy akti~ních i pensionova:nýoh zamě,stnanců
újmy. žwl'obce tvrdí" že u dřivěj,šiho majitele byl deliniltivním z"městuwn- .
cem v dot,čeném oukrovaru pod :pen,s,í podle :kolektivní Ismlouvy ze dne
22. července 1927 a že mohl 'býti pmp:ulštěn jen z podstatných důvodů,
že ho však žalovaná H,rma Iprqpu'slil'w nemajílC laikových diůvoclů:, a d'omáhá se na lirmě dodrženÍ, ,s1U'žební smlowvya p,laceni služebnkh ,požitků .. žaloba hyIa zamítnuta s o ll: d Y vše ch t ř ,i 's t o lI i 'c, n ,e j v y Š š í m s o u cd em z tě<ah:to
důvodů:

Ža'llobce nedom,;há se náhlrady pro pfedč",sné propuštění ze s,]užby
(§ 1162 b) oblč. zák.), pročež jeho nárok :preklusíllPodle § 1162 dI)obč.
záJk. neza,nikl (s'rOvnej Sh. n. s. 4148, 12804). žalovaná fi,rma ujednal'a
sesvl'mi zaměstnalnci ko[e'k(ilvní smlouvu z 25. ,června 1929, wstanovujíd
v § 15, že pro pN,padl trvailié:ho za1stavení vl'rohy v některém závodě m<>jí
býti zaměstnanci ,převzati do :s]lužeb od závodŮ! jiných, které ,přejílma:jí
od :zrušeného závod Ul řepní: rayon nebo cukerní kontingent. Nedostane-Ii
však zamělstnanec nové mi,sto, že ohdirží 'Odškodné, '0 jehož výšil 'se dohodne správa závodu Se závodním výborem, a nedojde-Ii k takové d'ohodě, rozhodlne o výši této odměny p<í's,lu~ný paritní ro~hodčí výbor,
zřízený podle § 12 :kolektivní, smlouvy. žalobce, ač nebyl členem organusacce dotčenou kolekti"ni smlouvu ujednavší, přilstoupil dodatečně pro-
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Třebas

(Rozh:. ze dne 5.

1g36, Rv II 286/34.)

nárok na přednostní uspokojení z výtěžku exeo nilchž tvrdí, že k nim nab'Yla smlurvniho práva
ústavního Um, že věci byliy z příkaz-u Rolla O. E. (dlll'ž:nlka) jeho plno··
mocní!kem Dr. Františkem Sdh., aJd"ClkMem v N., jejímu plnomocníkovi
povozníku G. v N.odevzdlány a tam opa1řeny nadpi1sem: Ver:plandet lilr
dIe Fa Brilder S. Niž š f SI o u' d y žalobu zamítly, o di vola -c í 's o U' d
z těohto d ů vod ů: Tvrzení žwloblkyně, poku,d jde o hmotné odevzdání
z<lstaven)Í'ch věd, neodipovídá pravdě, neboť věci ty dostal'y se do
úschovy povozníka O. důsledkem z"jemníh,o p''1p'sáJní' a uschovánf naří~
zeneho okresním soudem, což st,alo se Fž dne 23. zMI 1931, tedy před
zástavní smlouvou ze dne 12. října, 1931, a "ikoHv z \"ůlle žallobikyně nebo
z vůle dlU'ž'IIíka. Pouhá smlouva z.á1sta\"ni nestačí k nabytí záJs'tavnílho
. práva, neboť zá,stavn, 'smlouva, ipOlskytu'je jen (Hul k jeho nabytí_ (§§ 449
a 451 obč. zák). K nabytí záJsta"ního práva jest třelba j,eš('ě odevzdání
a to buďto hmotného (§ 451 obč. zák.), ",nebo symbolického (§ 452
- obč. zák). Hmotné odevzdání- ,spočí-vá v tom, že věc movilÍá z vůle d'lužníka se dostane do úschovy zásta,vního věřitele přímo nebo do úschovy
třeti osoby, která ji pak uschovává pro zfcstavního věWele. Než v tomto
případě nedostaly se s'vršky do úsohovy povozníka O. z vůle E., n)Í'brž
dostaly se do jeho úsohovy z na,ří:zení soudu. Nedošlo zde tedy k ode.

žalobkyně up1l1atňuje
prodeje svršků,

března

kučnÍlho
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vzdání do úschovy žalobkyně jaJko zástavní věřitelky a následkem toho
nenabyla žalobkyně na věcech zástavního práJva. Nemá proto nároků na
přednostní uispú'kojení z jejích výtěŽiků.

čís.

Jde o platné narovnání, byly-U jhu upraveny jen
byt' i neplatné smlouvy.

N e j v y Š š í s o u ,d uložil prvému soudu nové jednáni a r01:hodnutí,
Důvody:

Aby zástavní věřiitel HaJb}'11 zástavního práva, nemusí zastavenou moviltou věc vzíti sám v úschovu, nýlbrž stWČí, vezme-Iii ,H někdo třetí za
něho do úschovy. K věci, která není v držení' dlužnílka, nýlhrž v držení
třetíiho, nabývá se zástavnílho prá'fa tím, že vlastnik věci vyrozumí jejího dlfŽi'teleo jejím zastavení a ho poukáže, aby ji měl v držení, jall<o
zástavu pro ústavniho věWele. Byla~l'i věc exekučně zabavena a podle
§ 259 ex. ř. odevzdána s'ohovatelii do IUls'ohoúní, mMe ji pá'es to dluŽin,k
smlu'vně zas,ta'!iti tím ZlPfrsobem, že vyrozumí o tom schovaJtele a ho poukáže, alby věc d~žel í pro nového zástavniho věřitele. Soudem ustanovený ,s!chovatel exekučně zwbavených věd neni ovšem povinen uposlechnouti přikazů daných mu dlužnikem, :ježto úschovu věcí nevykonává
jménem dlužnika, nýbrž za vymáhajicího věřitele. Př,ijme-H vš<ak schovaJtel takový poukaz dluvnikův,mbyl nový zástavní věřirtel k ~schova
ným věcem zé:stavniiho práva 'P,od'l'e § 451 obč. záJk. Připwstil-li schov",tel byv vyrozuměn o smluvním z!asta'veni: u neho uložených věci, alby
byly opatřeny ná,leplkam~ vyznačujioimi zastaveni' těohto věcí ve proslPěch nového zá:s,tavniho věfHele, dal tím najevo, že přijal poukaz dlužnika a že ~sohová "věd nadále i pro nového zástavniho věřutele. Bylo
zjištěno, že okresní soud v N. povolH' uschování lPd'edmětných újemně
popsaných věd a dal je dne 23. zMi 1931 uložiti u zalsHatele O. jalko
soudem ustanoveného schovatele. Nehylo zjištěno, že byllO dlužniku
RJolfu O. E. ve smyslu § 379' odlst. 2 Č. 2 ex. ř. zalpovězeno předmětné
věci zcizÍlti nebo zastaviti. I když nebylo prokázáno lvrzení žalobkyně,
že předmětué věd byly zmooněncem jejich vlastníka Dr. Seh. odevZ'dány
Zlmocněnci žalobkyně, z'asil",teli O., byly přece vzMedem ke sbo.ra uvedenému pItO rovhodnuUspom důleži,téclalšÍ' žalobkyní tvrzené okolno.sti,
že jmenovaný zla:silatel držel po opa'tření věd nálepkwmi' 's náJp,isem
»verpfandet au die Firma Blrlider S.« tyto věci jméném žalobkyně a dostaJl přikaz, a:by jimi disponoval :pouze se souMasem žalobkyně. Nižši
soudy, vycházejíce z nesprávného právního názoru, tě'miito skutečnostmi
se nezabývaly a důkazy o. nich nwbiiZené neprováděly. Bude z:jisltiti: veškeré okolnosti, které jsou podlleshora uvedeného pro. příFwdný vznik
zástavniho práva žalobkyně důležité, zejména, byl-li Dr. Sch. dluó'nikem
E. zmocněn zastaviti zminěné věci žalobkyni, byJ.H zasilMel G. o zaJstaveni vyrozuměn, jaký p,říkaz mu byl udělen, zda a za jakých okolnosti
byly věci opatřeny nálepkami, obzvláště zda se tak stalo se souh'lasem
a vědomím zasilatele G.

15014.

(Rozh. ze dne 5.

hřezna

důsledky půvlOidni,

1936, Rv II 434/34.)

žaJlobce přednesl, že v záři 1929 koupilI, od zást~pcu žalované 12 celých stavebni:ch los:ů a' dílči promesy na 600 státních stavebních losů na
2 roky s tím, že za to zaplatí žalované 13.500 Kč ve stejných 15 měsíč
nich spláltkách po 900 Kč. Po uplynuti dvou j,et měl žalobce od žalované
dostati 12 celých stavebních losů. Přilpadllé výhry na 600 celých stavebnich losů po dobu 2 I€t měly se děldti mezi žalobce a dalších 49 čl'enů
n",hodi1é výherní společnostI. V pmspekltu nebyly u,vedeny ani serie, ani
", čisla prodaných [o'sů:, ani v něm nebyly označ'eny ony llOs,y, k nilmž žaI'obci p:řislušel podi,l' výherní po dob~ 2 let. Prodejní liistiny na tento
splátkový obchod ž,alobce od žalované nedostal, Na tento splátkový
obohod zaplatil žalobce žalované ve splátkách úhrnem 6.300 Kč. Poně
vadž tento spl:<itkový obchod jest neplatný, nehoť šlo o prodej promes
na~látky a protilZákonné spojováni 'PlfOmesového "bohodu s prodejem
los:ů na splátky, při čemó' nebyly ind'i'vi:dueloě označeny losy ža!lobd
prodané, ani vY'hotovena prodejni listin"" domáhá se žalobce vráceni
. splMek ve zby~ku 4.050 Kč, po 'srážce 2.250 Kč, jež mu žalovaná již vrátila. Žalovaná navDhla zamítnu!ti žaloby, poněvadž smirem z 10. června
1931 spokojil se ža'lobce na vyrovnáni svých nároků s částkou 2.250 Kč,
jež mu byla skutečně vYlplacena, kdežrto 7jbytek sp~átek případl na úhmdu
výloh hlované. žatoba' byla zamitnuta s o u d Y vše c h tři s t o I i c,
nej'vyššim soudem z těchto
důvodů:

Byla-Iii
lované

původní

fkmě

smlouCifa nicolná,

přisllušel

ná1rok na vrácení všeho, 'co

Jí

ovšem žalobci proti ža-

na tuto nkotnoul -simlo'llvu

plni!. S Umto svým nárdkem mohll' žallObce volně nakládati a o jeho úpravě
s,e s druhou stranou, dohodnouti. S!rutečné došlo k takové dohodě, neboť
o tom, ikolilk peněz má žalo'vaná žalobci vrátiti 'a kolik si, jioh mŮ'že ponechati, bylo mezi, str",nami vyjednáno a ž'allObce sám v dopils,ech uznal,
.že žalovaná fi!rma měla výlohy, a proj evil vůči' ni svůlj somMas s tím,
aby si je odpočetla a jen zbytek peněz mu 'vrátila. V tomto směm došlo
me1J' stran"mi k dohodě, lPod'l'e které se ~aJlobce spokojil " vyip:lacením
, částky 2.250 Kč, kdežto zbytek ponechal žalované firmě na uhradu
jejkh výloh, jež uznával. Tim !byl mezi stranami s'l11Jluvně ulP'ra'!en jejich
. ~zájemný právní poměr, o němž ael do té doby neby,lo mezi nimi, shody.
slo tudiž o mčeni spomého (právního poměm, při čemž se obě strany
zavazovaly, a to žalovaná fill1ma Ik vý;pllatě dohodnuté části peněz, jež
obdržela od žalobce, " nalproti tomu žalobce, že upouští od požadavku
na "byt~k peněz. Došlo tedy mezi str"',Dami k nawvnánipod1e § 1380
'obč .. zák. Není tu rozhodné, že púvodni smlliou'!ahyla nÍ:Cotná a že si
Civiln!: rozhodnuti XVIII.
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vědom pro právní omyl v otázce této nicotnosti,
neboť předmětem n"'fů'Vi!lání' bylo ji'ž ~Ien, kolik peněz má žalobce od
ž",lované firmy obdržeti zpět 'a kolik' peněz jí ponechává na llhr",du
jejích vylúh,l<dyž sedlříve ,strany shodly na tom, že nebudou pokmčo
vati v původním smluvním pom~'DUI. NenÍ< p,řekáž>ky, pmč hy výše čás·tky,
jež ,měla býti žalobci v,rácena z peněz ž",lované firmě v)'1placenych, nemoMa býti pl'atně a záJvazně určena volnou dohodou slran. Vždyť narovnáním neměl hýU upraven prá'Vni' poměr z původní. nkotné smlouvy.
Omyl může podle § 1385 obč. zák 'Ulčini'H narovnání nepl'atným jen

toho žalobce nehyl tehdy

potud, pokud se týk'; pod,sbty osoby nebo předmi"tu. V souzené věci
nejde o taikový omyl', ,protože to, co žalobce o svém omylu tvrdil, se netýkalo ani osob narovnání uzavřevších, ani předmětu tohoto narovnáni,
nýbrž jen prá'\"nlho názow o tOom, zda původní smlouva byl'a nicotná
nebo ne. o.myl co do 'právnílch skutečnosti jest pro platnost narovnání
nerovhodný. Ostatně pOlllkázal jilž odvolací 'soud správně k tomu, že se
strany při jednání o narovnání vůhec nevabý'Valy otáz!kou neplatnosti
původní sml1ou'Vy, takže neltle ",ni tv,rdlilti, že žalobce byl tehdy po této
stránce v omylu. Bylo-li mezi str",nami platně dojednáno na'rovnání
podIe § 1380 obě. zák, nemůže dovolalel vyvozovati důvodnost žalobního nároku z Ulstanovenil § 1431 obč. zák., neboť na zákLadě tohoto
narovnání neplnil žalobce žal'Ú'Iané fi,rmě, ný):>rž tato plnil'a jemu, vyplativši mu částku 2.250 Kč.
čis.

15015.

Nebylo-li usneset1i o povolení mobilámi exelkuce doručeno dlIužniI<u.
nýbrž jiné osobě stejného jména, u níž byl učiněn polkus o zabavení
svršků. jest celé exekučni řízení. počínajíc doručením povolujícího u_sení zmatečné. a to včetně řízení manifestačního. třebaže bylo již proti
dlužníku pravoplatně zavedellkl.
(Rozh. ze dne 6.

biřezna

nico tn ýl11. Protože jde o předpi's p'rá;:a donucova~~ho, dan,ý v zájmu ve~
řej.nél11, musí ke z'n:atečn?s~em l~n~I'I~ett z mo,c}, ura~u ne!e~ so~d ,p'~vnl
tolice jakmi'le o nIch z'vedel, n)'brz I soud! V)'SSI stohce, dosla-II k n<lmu
s ěc přlpustným ~p'ravným prostředkem (§ 477 odst. I. § 514 c. ř. s.
~ § 78 ex. ř.). Je~no'~',ze zn~tečno,stí ,je ~wl<é p,oruše~í z<ÍJsady rovného
Iyšení s,tran, tolIiz ,pTlpad, ze by,la ,strane nezakonnym postupem, zesJTI;éna op'Úminutým doručením, odňata možnost před soudem .proj~d. ~ávati (§ 477 rus. 4 c. ř. s.). o. trukovy pcří'P'ad tu běží,. Soud první stohc~
kon<ťným šetřením, 'k němU'ž byl i bez p'řílkazu mini,sterstva '~pmvedlnosh
o rávněn podle § 182 odst.,2 věta 2 c. ř. s. ,ve ~pojení 's § 7: ex.~: ayll~é
§P55 posl. odst ex. ř., 'lodyz tU' b~l'O podezrenr zmateonosh - zJIstIl, ze
exdouce na s'lrš'ky byla vykonána - správně, že hyl učiněn Ip~ku~
o výkoll nikoliv ~ ,~ovi,~n~ho, .pro!!. něm,už b~!a exe~uce p,~'Io~ena,~ybm
'jJ'jiné osóby'steJllle'ho Jmena a p'fIIJmenI v teze obCI, II nIZ vsak zustala
bez výsle~lkll. NásIedk:m ~oho ,~e.bylo povinn~'."u domče,n~ ani usnesení,
o povolem exekuce, Jez melo byh odomčeno IPlfI' zabavovallI (§ 253 pOlsll'.
odst. ex. ř.). Tim všaJk byla založena zmatečnost podle § 477Čí'S .. ~
c ř s. a § 78 ex. ř., ,protože se povinný proti povolení exekuce hr{;mt!
n~~ohl, ať ji,ž jakýmkoliv zpúsobem, a jest zmatečn~ce.lé ná'sledlujíd
řílZení, včetně řílZení maniles,tačníbo. zabájeného proh povmnému podle
§ 47 a d. ex. ř. ,protože vše slPoČí"á na nÍ'Cotném podkladu, NezáJI'eží na
!tom, že IPO'vinný pi'i výslechu podle § 47 post odst. ex. ř. a v relkutr~lJ
proti nwi'ízení ,přilsahy ne'vytkl nedostatek doručeni a ,stále jen tvrdU, ze
t",to vě,c se netyká j'eho, nýbrž Fné osoby v jiném domě, ani na tom, že
výkon pří1sahy b)'11 ,praJvqplMně nařílZen, když řízení mOlnilfestační, jež
jest součásti Hzení exekučního. j'soU'c upraveno v §§ 47 "'ž 49 ex. ř., sp'Účívá - ja'k již řečeno - na ni,cotném podkl,,,,du, když dlužníku usnesení
o povoleni' exekuce domčeno nebylo a lodyž II něho výlkon exekuce pře'de
,sevzat nebyl, takže nemůže hýti ani ,posouzeno, zda by tam nebyly na~
I'ezeny v,ěd, které by hylo lze zabaviti (§ 47 odst. 2 ex. f.).

1936, R I 145/36.)
čis.

Usnesení, prvého s'Úudu, pO'loolujíd mobiMrni exekuci proti povinnému Josefu' F-ovi, nebylo domčeno povinnému, nýbrž jiné osobě téhož
jména (Josef F.). u ní'ž byla také exe'loulce provedena. N~vrh na uvalení
vazhy proti povinnému, za účelem vynuceni s·loženi manifestační pří
sahy p r v Ý s o u d zamMI pro,to, že exe,kuce ,proti povinnému nebyla
vůbec p,novedena, t",kže tu nejsou podmilll~y § 47 odst. 2 ex. ř. pro nařílZeni pří,sežné:ho seznání jmění a u'lalení vazby. R e 'k U' r sní s o u d
~mšlil toto usneseni prvého soudu i s řílZenim mu pd'edoMzejícím, počí
n"'jk doručenim ulsnesení exelouci povolujícího pro zmatečnost.
N e j v XŠ š í 'S 'O II d ne,v}lbověl re~u!"Su.
Důvody:
Zmatečnosti v)'počtené v§ 477 c. ř. s., lote~é platí mocí § 78 ex. ř.
exekučním ří,zení, jlsou tak závažné vady řízení, že činÍ- celé ř~zení

také v

15016.

K § 419 c. ř. s.
Pravoplatné)Í rozsudek nelze opravou podle druhé věty § 419 c.
změniti nebo zrušiti a vydati jiné r07lhodnuti.

(Rozh. ze dne 6.

března

t. s.

1936, R I 177/36.)

Podle plrotokolu o ústním jednání, odvolacím vyhlási'l odvolací soud
rozsudek toho znění, že se odvolání žallOvaného nevY'hovu~e, napadený
rozsudek se potvrzuje a že jest žal'ovaný povinen nahradilti žalobkyní
. útraty odvoladho řízeni do 14 dnů Ipod exekuci" jalk budou v písemném
vyhotovení rozsudku Ulpr,aveny. Po domčeni písemného vyhotovení rozsllldku, kdy stal se Fž pra",opIatný, vyžádal si odvolad soud doručené
rozsudky zpět a vydal usneseni" v jehož důvodech uvedl, že jeho rO'zhodhúti nedopatřením se nesrovnává ,s rozhodnutím usneseným a pro17'
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hllášeným, a jímž -oclkáJzav k §§ 419 a 430 e. ř. s. - rozsudek prvního
souclu zmšil a jemu ulož.il, ahy nové ro~hoclnuti vydal a při tom dbal
útrat řizení od·volacího. V jednacím protokole byl původní zápí·s upraven
tak, aby odpovidal zmšovacímu usnesení.
N e j vy Š š i s o u d zrušil k reku~su žalobkyně toto usneseni odvollacího soudu.

o ů vod y:
Předevšim jest řešiti otázl<Ju, j<>k dalel<Jo jde o oprávněni soudu
k <1pravě podle dmhé věty § 419 c.ř. s. a zda jde taM daleko, že mů'že
zvrátiti ji.ž nabytá ,práva str"ny. PŮlVodně bylo na konci jednacího protokolu '0 ústním odvolacím jednání uvedeno, že odvolací soud prohkisil
rozsudek, že soo odvolání, žalov"néh'O nevyhovuje, na,padený rozsudek se
odvopotvnzuje a že jest žalovaný povinen nahraditi žalobkyni'
ladho řízení do 14 dnů pod exel<Jllcí, jak budou v písemném
rozsudku upraveny. Záznam byl podeplsáJn předsedou i zap;slovat"lelm,
a p'Odle toho byl p:ak skutečně rozsudek vyhotoven, byl předsedou,
2lpravodajem i za,pisovatelem podepsán, byl v)'iPraven, stranám doručen
a zustal nena,paden. Ani .z výr,<1l<iu ani z důvodu roz,sudku není zřejmo,
že by šlo o omyl. Důvody vyvracejí jednomvě uplatněné odvolací výtky
žalovaného al<JoiJ.čí větou, "že nebylo lze nedůvodnému odvolání, vyhověti«. Teprve po doručení rozsUdlku stranám vyžádal, si odvolací soud
sám od sebe od prvního soudu spisy a pak deliii čas po pravomocI vydal
napadené usnesení, v jehož úvodu se zmínil o tom, že dehorozhodll'u,tí
nedopatřením se nesrovnává s rozhodnutím usneseným a prohlášeným,
a jímž - odkázav k §§ 419' a 430 c. ř. s. - rozsudek p'rvního soudu.
zmšil a j,emu uložil, "by nové rozhodnutí vydal' a při tom dbal útrat řízeni
odvolacího. Odůvodnění se zase pfímyká k llovému výroku. V jednacím
protokole byl původní zápi,s o prohlášeném rozhodnu-tí upraven tak,
aby odpovídal zDu'šovacímu usneseni. Z tohoto děje je zřejmo, že odvolací soud puvodní, vY'hotovené a doručené rozhodllUtí zvrátil jak co do
výroku, tak co do duvodu a že žalujíd straně při'znaný námk z'ase odňal',
ač dovolání podáno nebylo a' ani podáno býti- nemohlo, ježto šlo o sou- .
hlasné rozsudky v příčině částky 1054 Kč s příslušenstvím (§,5020dst. ,3
c. ř. s.). Není třeba řešiti zde otázku, zda by byl od.volacl soud, ~'n:e~
založiti svůj postup na § 419 c. ř. s., kdyby bylo p!vm rozhodnutI les~e
nevešlo v moc práva, neboť jistě tak nes';l,ěl učini~' ':' sO,UJz,eném přl~
padě. Nemuže hýti c>pravou, podle § 419, c. r. s. ve veCI zmen,eno, co liz.
b}"lo pravoplatně rozhodnuto a žaložÍ!Jo právo mezi stranami (§ 411
e. ř. s.). Byla by tím p.odrývána právní beZlpečnos-t, n,,,boť strana by
nehyla probudollcnost jd,sta, zda pravoplatné rozhodnuh' nebude »opravou« zase z,vráceno. Nemá tu rozhodujidího významu okolnost, že snad
vydaný roz~u,dek se nesrovnáJval .s rozhodnutím usneseným a prohlášen:0nÍ. Prohlálšený rozsudek musí hýti doruč~ ,stranám .~ písemném
vyhotovení (§ 414 odst. 3 c. ř. s.) a tep;ve ltmto doručemm se .~!~ne
vuči stranámú6nným (§ 416 odst. 1 c. r. s.) a teprve od ne]bh'zslho
dne počíná lhůta k opra1l'nému' prostředku, zde k dovolání (§ 505 odst. 2

c. ř. s.). Strany nenms,i, býti.vůbec přítomnYP'rohlášen~ roz:s:,dk~ (§ 414
odst. 1e. ř. s.). "Pwhlá'šem rozsudlou ne~a ,speclf~ckY'oh uCtn~u a nem
'c čeho by stranám neiPoskytovalo take plsemne vyhotovenl« (sro'v.
~o'tiVY 'str. 291-292). Vyhradí-Ii ~i soud ro~h?~n~ti, nemá vubec prohlášení roz'sudku mú,sta. (§ 415 c. r. s). Jaik)lz re:eno, ,rozsudek stane
vůči stranám účinnym t'iprve obhgatormm plsemnym doručením.
~eákon nutí. ik pí'semnému vY'hotovení rozsudku nejen z důvodu sebe:
. kontroly soudu a kllidného uvážení věci, nýbrž tal<é, aby strana ]<l'sne
rozhodl. Ze všeh.o toho jde, že 'leI'd'ěla , .]·ak soud rozhodl, a proč tak
vjde-li
d '
I' .
pí'semně vyhotovený rozsuek v moc prava, ne ze Jel opravou
změni-ti nebo zmši!i a vydati jiné rozhodnutí (MOV. k tomu také duvody
rozhodnu·tí čís. 9'87? Sb: p. s.). V tom 'smyslu také Hora ;,Ueber das
Berlchtigungsrecht lm Zlvllprozess« Zentralblatt 1911, zejmena str. 803,
~."_. a 820, kde rovněž zaMává názo'r, že co nemůže býti opraveno kdykoli, aniž by to mělo právní' újmu strany, nemůže býti opraveno podle
§ 419 c. ř. s. vubee.

.~c .....
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K výkladu úmluvy, jíž převzal knihovní věřitel záVlazek, že il1eppstoupl jiným věřitelům přednost před svou lm!,h0vnl pohledá,;,kou. Polmd
9dpovidá za škodu vzn.ik1ou smlnvnlku porusenim svého zavll2Jkiw.
(Rozh. ze dne 6.

března

1930, Rv I 808/34.)

žalobkyně domáhá se na žalovaném n.rhrady škody, ji'ž mu způsobil
lim že jednaje proti- úmluvě ze dne 26. dubna 1930, ,post'OUlpH poMeďá;ce Jana D. v částce 30:?OO Kč S,'pd'íslu~en~t:,!'n; přednost pře? sV,ojí
~knihovní pohledávkou, čímz S'e zhors,lo -poradl cas,ek -postoupenych zaIlobkyni a firmě Jan B. tak, že při rozvrhu nejvyššího podání za zastavenou nemovi10st nedošly úhrady ve výši 11.238 Kč 45 h, ač.koli1V jim
prý i tato částka byla by bývala přikáJzána, kdyby byl žalovaný smlouvu
řádně sp'lniL Niž š i 's o Ui d Y ž"lobu z.iJJmmy.
. Ne j·v y š š í s o u d uznal podle žaloby.

Duvody:
Žalobkyni, jež uljllatňu~e nárok na náhradu škod'y pro nená]'eži~é
smlouvy, náleželo, iJJby dokázala, že byla u,zavřena smlouva určI
.tého obsahU!, že nebyla ,splněna bud' vůbec nebo řádně a že jí tím vzm~l.a
š'koda určité výše; nemusi']'a dokáz'ati zavinění žalovaného, neboť v P!I~
paděnároku na náhradu škody z ne·spl'nění nebo nedokonalého spInem
'smluvllí povinnosti mění se pouze závazek, .který tu již jest, v povinnost
k náhradě škody, a má naopak žalovaný dokázaltí, že nemá vi.ny na nesplnění nebo na n"IP0řádném splněni smlouvy (§ 129'8 obč. zák rozh. či,s. 11499 Sb. n. s.). N"jladený rozsudek vyluču1e protÍiprávní nebo
p"ohsmluvní či.n žalovaného z důvodu, že žalovaný prý níkterak nepřesplnění
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vzal závazek nepostoupHi přednost též pohledávkám jinýoh kni>hovnkh
věřitelů Ipřed ,svo}í !knihovní pohledávkou nebo, jim z ní nilčeho ,nep,ostoupítL K tomu z.ávěru všalk dOspěl napadeny r02Jsudek nespr<tvnym
výUadem informace ze dne 26, dubna Hl30 .. Podle ní svolil. žallo~amý
k tomu,aJby pohledá,vce fy Jan ,B , ... t iplrolt< Janu B .... OVl V .častc~
2.882 Kč 49 h s při,s!., jež tenkráte na nemovítostí ještě neby],a kmhovne
z:ajílštěna, a pohledávce žalo]:jkynině v částce 9.075 Kčs ptísl'., je,ž t:hdy
již co d!O částky 7.656 Kč s přílsL byla na polo,vlcl .real~,ty, nale,zeJ,cl
dlužníku" zajištěna, byla postoupena přednost pred Jeho pohledavkou
v čá'stce 50.000 Kč, váznoucí na celé nemovitosti, po p,řípadě aby pří
slllšné částky z jeho pohledávky uvedeným věřitelům byl'Ypostollpeny
a tato transakce knihovně na celé nemovitostí provedena. Rozsah smluvní
povinnosti žalovaným tenkráte převzaté nut~o po~ouditi podle s,tavu
věci, jaký byl při uzavírání' oné dohody. Pohledavka zalovane?o v častce
50.000 Kč s přís!. byla totiž tenkráte zajištěna zástavním prav.e,? s pořadím ze dne 4. li.stopadu 1929 a následovala tehdy na .polOVICI nemovitosti patřící Janu B-ovi po pohledávce firmy J. W. asp'Ol v částce
26.000 Kč, jíž Ž'alovaný již dne 8. dubna 1930 postoup!1 .přeci~ost p'ře~
příslušnou polovicí své pohledávky, kdežto na pol?vlcl M~ne B-ove
následoval,a po pohledávce Josefa '8., virznoud na cele nemovltosh. Úče
lem úm!uvy ze dne 26. dubna 1930 hlylo tudí,ž, aby pohledávky ft~'?y
Jan B ... t v č,,"slce 2.882 Kč 49 h a žalobkyně v částce 9.075 Kč s pn s!.
na celé nemovitosti byly zajištěny tak, že měly nabýti pořa,dí po b:zprostředně předcházejkích tehdy jii zajištěných, ~ohle~áJvkach a ,pred
zbývající pohledávkou žalovaného, čeho mělo bylI docilleno postoupením přednosti, pokud 'se týče postoupením přÍislušný'ch č,,"stek z pohl,edávky žalovaného. Ji'ný výkl<l!d onoho ujednáni by odlporoval vykla,da:I'''2'
plfavidlům § 914 obč. z,,"k. a byl proto žalovaný, aby s;mlouvn ,~ale:l1~
splnil, povinen provélsti ujedn~ný po~tup :aJ~, '?'y smluvmcl .nal?~ll iP'ora,~1
jím takto - třeba ne výslo\"ne - pflpovedeneho. P~'~~ou!pll-!t zalov~ny,
než došlo ku vtělení smluveného postupu, dne 30. zan 1930 pohleda,;ce
Jana D. v částce 30.000 Kč s p'ří,S'I', přednost před sv~jí celou pohledavkou, změnil tím ,svémocně podlsta'tné p,ředpokl'ady lIml~vy .z.e dne .. 26, .
dubna 1930 a poru-šil povinnosti z oné smlouv~ plynoucl, t?lIIz ~by .J' z,~
nezměněných podminek proved~. žalova~ý ]es~ p'roto ,zal'Obkyn,l, J1'z
nárok firmy Jan B ... t byl postoupen, prav ze skody lIm vzmkle. Na
to nemá vlivu, že prvni listina ústupcem žalujíd strany sepsaná nebyla
z:pů,sobilá pro knihovní provedení úmluvy stran ze dne 26. dubna 1930.
Další oLlvody týkaji se výipočtu výše škody.
čís.

15018.

jest použíti § 26, prvý odstavec, druhá vě!?, konk.ř., sj~al:l.i sice
úpadce (pronájemce) nájemní smlouvu na ~rcltou do~~, a~~ak ~Jemce
si vyhradil dáti čtvrlletnl výpověd' kdykohv za trvan~. naJemntho poměru, 7~plativ předem nájemné za smluvenou dobu najmu.
(Rozh. ze dne 6. března 1936, Rv I 1410/34.)

Žalobce (správce konkursní podstaty pozůstalosti po B. U-ovil
tvrdi,že ža,]:ovaný smlouvou ze dne 25. srpnaJ 1931 najali od zústavitele
byt na tři roky od, 1. ří~na 1931 do 30. září 1934 za roční, nájemné
4.500 Kč, ~pllatné za celou, dobu ve výši 13.500 Kč, z něhož zaplatil žafovaný 12.000 Kč před uzavřením smlouvy a zbytek měl plati.ti při odevzd;í:ní bytu. Sjednána byl,a čtvrtletní. výpověď, kterou mohl dáti žalovaný tří měsíce předem, zůsta'vÍ'lel nebo nový majitel domu pouze v posledním člvrtl'etí uvedené lhůty 's tím, že kdyby žalovaný dal vÝlpolvěď
dNve, než smlouva vyprši, vrátí, se mu' poměrná částka náijemného. Žalovaný byl upozorněn žalobcem na povinnost placení činže dne 5. ledlna
1933 ve 'smyslu § 26 lkonk. ř., když ip·ři roku konaném při prvním shromáždění vě<řitelů upllatňo'val z dů;vodu zaplaceného náU'emného svoji pohledávku. 7.000 Kč, žalovaný nevypověděl byt a bydli v něm až dosud
a neplaU nájemné přes upomínky žalobcovy. Z ná:jemní smlouvy vysvítá, že zůstavitel' předem vylhral nájemné, očekávaje shroucení majetku,
a žalovaný, který si nezajilstil placcené náijemné v knihách, mu,s! je platiti
ve smyslu § 26 konk. ř, znovu vzhledem ik tomll, že smlouva uzavřená
je'St rozvazatelnou, zejména pro žalovwného, Žalobě na z,"placení nájemného niž š í s o lil d' Y vyhověly, o d vol a 'c í ,s o II d z těohto
dů v o ci ů: Podle § 26 konk ř. od's!. 2 mlŮ'že, byl:o-H' nájemné plněno
napřed, a není~li to palirno z veřejné knihl', býti zapklcení: ,správci pod~
'staty namítáno bez úďmy nároků na náhradu škody jen polma jde o dobu,
po 'kterou by trval nájemní' poměr, kd)'by byh d,,"na okamžitá výpo'Vlěď
na smluvenou anebo, nebyla-U !smluvena, na z;í:konnou vÝlpovědni lhůtu,
Nesporno je, že 'po,ů,stalost jest v konkursu, že clo kOllkmsní' podstaty
patH dům, v němž žalovaný bydlí a že žaJlOvaný před nastěhováním Ise
dlo tohoto domu, to jest .před sjedná'ním náijemní 'smlouvy z 25. 'snpna
19.31 z",platil na nájemné předem 12.000 Kč. NitjemnismloUlva nebyla
nevypovědi<telná z oboll stran, nýbrž mohla býti žalovaJným vypovězena
čtVlrtletně '",dykol'iv během náijemniho poměru a měl žalovaný nárok na
vrácení, časti předem IPk~cenéhio nájemného. Ustanovení § 26 konk. ř,
nelze vyklitdatÍI tak, }ak to .Nní, odvolatel, to jest, že by sp~ávce kon.kollJrsní podstaty nemohl žádati opětné zaplaceni nájemného, kdyby
pouze se strany pTonajimatelovy smlouva· byla vy,pověditdná, neboť pro
toto stanovisko neni v zákoně žádné ~pory. Paragraf 26 mluvf všeobecně
o výpovědi a proto nutno za to míti., že má na mysli i v)Ílpověď !se strany
nájemcovy. Nájemce, žalovaný, vyhradil si pro sebe právo dáti výpověď . kdykoliv čtvrtletně. Nelze tudiž nájemní smlouvu posuzovati tak, jakoby byla 'nevypověditelně uaavřena na ulf<'íitou dohul, neboť
z oné výhrady žalovaného a z toho, že byl'o ujednáno vrá,cení čá'sti nájemného, vysvítá, že žalovaný jÍ'ž s tím při sjednáni smI'ou,vy poč!tal, že
po případě v domě nebude byd.!eti !po celou dobu, na kterou nitjemni
. smlouva byla uzavřena. Platil-N přes to nájemné za celou dobu napřed,
vzal na sebe risiko, že bude, nastane-Ii př'pad uvedený v § 26 ·",orrk. ř.,
museti nájemné platiti ještě jednou, když si nedai v pozemlkové knize
poznamenati, že platil nájemné přediem. Z toho, že Žalovaný mohl dáti
výpověď i bě!hem doby, na kterou bylasmloLl'va uzavřena, jasně vysvítá,

j!
i,

t
~.

f
rI
I

-

Člís.

15019-

-

264

čís.

15020265

že nejedná se toliko o jedno nájemní období, nýhrž nájemní, období bylo
vzhledem k tomu, že ujedlnálna čtvrtletní výpověd'čtv-rtletni a nutno
toto O~dobí povwžov~!i za .smluv~nou výpovědní lhůtu, o níž mluví § 26
k~nk r. Smlouvou najem1H byla Jen určena doba trvání nájemního pomeru. žalovaný měl možnost dMi v:0pověď do 14. ledna 1933 na dobu
~o ~L břez~a. 1933 a ~právně proto první soud věc posoudil, když uznal,
ze zalovany Jest povmen zwplatiti náljemné za dobu od 1. dubna 1933
do 31. prosi'~.~e 1933. žalova~ý Z<lIP1ati! předem 12.000 Kč a nájemné za
dobu 09 1. filM do 3.1. pr~'Smce 1933 jest úplně zaplaceno. Ježto žalobou pozadovano je nWJemne do 31. prosince 1933, které zcela bylo pře
d<;m za'Place~o, nebylo zapotřehí se z<1bývati tvrzením, že i zbytek úhrnneho naJemneho, který měl předem býti zaplacen, to jest částka 1.500 Kč
byla zaplacena.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D ů vod y:
Spornt nájemní 'poměr nelze pokládati za nevypověditelný v tom
smyslu, ze by z~ntlkl teprve uplynufím doby, na kte-rou byl ujednán
(§ 1113 obč. z.), jesmže žalovaný 'jako náljemce si vyh«ad.il dáti čtvrt
letní~výpověC:. kdykoliv během ujednané nájemn'í doby. Na tom nemění
n~c, ze .pronaJ~ma~:1 by: oprávněn dáti vypověd' až v posledním čtvrtletí
teto uJednane .n.aJe~mnl do'J;>y. S,:cutečnost pak, že měl nájemce podle
smlouvy' ~aJplahh 'Pr~dem naJelune na celou dobu nájemní" ]tze správně
h?d~ot~~1 jen; hledl-~I; 'se k té okolnosti, že si vyhradil vrácení poměrné
č~'StI l1~Jemneho v prrlpadě l)iředčlasné vÝ1Povědi. Nemá tedy již z této pří
člnY,vlIvu na,l~osouz,eni právní povaby předmětného nálj>emn+ho poměru,
k~ery Jest mltl za zrušj'telný výpovědí v určitých (čtvrtletních) obdo?,ch (§ 1116 obč. z.), při němž ,Se však jedna smluvní strana, pronáJem~e, vzdal' práva, na výPoVěď po určitou dobu, maje za to výhodu
v, predem za:placenem nájemném. Nejde tedy o nájem ,SI jedním nájemmm obdobim, trvajídm od 1. ří~na 1931 do 30. září 1934, a stanovenou
dle toho smluvní lhůtou, končlcí dnem 30. září 1934. Celkové nájemné
předem zaplacené zahrnuje p«oto i jeho č"stky, které připadaji na budo~~cí ?~dobí, a kt~ré tedy v tomto smyslu nebyly ještě splatné při prohlas~enl up~~ku, t. J. dne 23. prosmce 1932. Bylo-Ii takto ná~emné plněno
napre'dl, amz to bylo patrno z veřejné knihy a je-Ii také možnost okamžité výpovědi, neboť zá!kon nerozeznává, od které smluvní strany by
byla výpověď dána, není překážiky pro použitÍ' § 26 odst. 1 drub'á věta
konk. L, ikldyž se při výkladu hledí k ,pamětnímu spisu k § 24 dřwějšího
konkuI'sniho řádu (čís. 337/14 ř. z.).
čís.
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Vládni vyhlášky čís. 130 a 131v'24 Sb. z. a n.
Vykotla~elnost říšsko-německého rozsudku, určujícího
otcovství a odsuzujíciho k plnění výživného.
(Rozh. ze dne 6.

března

1936, Rv I 130/36.)

nemanželské

Ex e k u C n i s o u d povol,j] na základě rozsudku, vyneseného řišsko
jímž byl žalobce (čsl. státní pří'slušník) uznán nev)"máhající věřitelky a odsouzen platiti jí výúvné,
exekuci k vydobytí výživného. K odporu povinného (žalobce) odepřel
p r v Ý s o u d tomuto exekučnímu titulu vykonatelnost a exekuci zrušiL O d vol a c f s o u d nevyhověl odporu.
N e j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolání.
německým sou,dem.
manžel~kým otcem

Důvody:

Je zcela nerozhodné, lze-Ii mčení nemamželskéh.o otcovstvi jako dů
vod alimentační povinnosti pokl"d'ati t<1ké za zji1štění, jež by se dotýkalo
-'osobnílhostavu československého státní!ho phslUišnika. Přípustnost exekuce na záikladě říošsko-němeakého roz:Sludku: musí, totiž býti posouzena
podl'e smlouvy a vládní, vyhlášky, j'aik u'Veřejněny byly.pod Č. 130 a
131/24 Slb. z. a n. V úvahu přilcházeji, zde předpi'sy § 328 Č. 1 a 3 dvilního fádu souclníbo, který plaH v Německé mši. S hledi'ska těchto před
pilsů neM vŠ!alk závady proti vl'konatelnosti ,rozsud!w ve příčině alimentační.ch ná!roků vymáha~ícíhlQ věři,te]e, protože v tuzemsku neTIlí· zálkonného předlPisu, který by pro taikové nároky stanovil výlučnou 'P'řÍlslušnost
luzernského soudu (č. 1) a protože čl. 21 uvozovacího zákona k němec
kému občanskému' zákoníll<u, ;který jedná o vyži,vovad povinnostli· nemanželského otce, není u"eden mezi předpj,sy, které 'práVě se tý1kají otázek, souvisících s osobními stavy a pro které co do vykonatelnosti cizozemského exekučniho titulu stanoveny jsou odchylky v odst. 3 (cit.
§ 328). Proto nesejde na tom, zda je povinný tuzemskýmstátní'Dl Ipří
slll'šnílkem.
čís.

15020.

Soudnim vymáhánim dávky z nemovitosti neni druhé knihovní za:
této dlívky, byla-Ii dávka již dřive knihovně zajištěna, třebas jen
záznamem podle § 38 lit. c) knih. zák. a čl. III. uv. zák. k ex. ř.

jištěni

(Rozh. ze dne 5.

března

1936, R II 623/35.)

Rozv'(huie nejvyšší podání z exekulčně prodané nemovHosti nepři~
kázal IP r v Ý s o u d československému státu přihlášenou dávku z ma. Jetku v přednostním pořadí. D ů vod y; Platební roz:kaz byl doručen
povinnému 28. prosince 1926, takže první 15% spllátka dávky ,stala se
podle § 55 zálk. ze dne 8. dubna 1920 Č. 309 Sb. z. a n. splatnou dne 28.
, ledna 1927 a zbytek v 6 pololetních s)plátkách. Dlužník sice zažádal
o prodloužení platební'ch lhůt, což mu bylo povoleno a to v mě,síčni'ch
splátkách á 4.000 Kč počíl1aJjíc od 15. dubna 1930 s podmínkou, že při
n,'.dodržení byť i jediné ljjllátky bude celý nedoplatek na!jednou splatný.
• JIZ dle, těchto lhůt jest zřejmo, že by celý nedoplatek Iper 40.000 Kč byl
splatnym v 10 měsídch od 15. dubna 1930, tudíž posléze 15. února 1931,

-

čís.

-
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tal~že zřejmě í takto povolené splátky byly by v delší době splatným;
nez ve 3 letech od udělení příklepu nazpět 'počít~jíc. Rek u r sní s o u d
nevyhověl rekursu.

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovoladmu
opětovně tvrdíl, že k přetrženi, promlčecí lhů-ty
zajištěním dávky v rOCe 1932 (pol. C 29).

rekursu, v němž čs,," stát
došlo novým knihovním

Důvody:

Se stěžovatelem nehe souhlasiti, i když se vychází z jeho tvrzení že
dávka z majetku se stala splatnou 15. ledna 1931 a že byl její nedoplatek na nemovitosti, která byla dne 21. prosince 1934 vydražena, knihovně
zajÍ'štěn jednak v r. 1930 a jednaJk v roce 1932. To proto, že dmhé
knihovní zajištění nemělo za následek přerušení promlčení přednostního
práva a že jlaJk odspl~tnosti dávky, ti]k od prvního knihovnfho z<ipísu
uplynuly.do dražby více než tři rcJky. Je :pravda, že pro dávku z ma'jetku
neplalI predipls § 72 popl. zák. č. 50/1850 ř. z. a výnosu min. fin. Č. 181/
185.0 ř. z., nýbrž zvláštni u~tanoveni, uvedené v § 62 odst. 3 z<ikona
čis. 3.09/2.0. Toto však stanoví, že promlčení se přetrhuje každým úkonem, kterým se zaháji podle zákona soudní vymáhání dávky z nemovitosti. A takovým úkonem tu bylo prvnÍ' knihovn, zajištění a nikoliv
druhé, neboť nelze říci, že hy dmhým knihovním zaÍ'Í'šúěním byla mhájena soudní- exekuce nuceným vikladem zástavního pJáva, když její obsaJh
byl již prvým zajištěním vyče~pán, a to i kd)'by šlo při prvním zajištění
Jen o za,znam podle § 38 c) kn. zák. a čl. III. uv. lák. k ex. ř., který nevyžaduje žádného spravení sporem (Sb. n. s. 6122, 7393, 12734, 13532).
čis.

15021.

Bylo-li smluven'O, že daň z 'Obratu nebude účt'Ována, bude-li zbožl
vyvezen'O, jest sleva této daně závislá pouze na sku~ečnQsti, zda zboží
bude vyvezen'O čili nic.
(Rozh. ze dne 6.

března

1936, Rv II 1012/33.)

žal"jíd přednesla, že prodala a dodala žalované (i,rmč kůže. Pří odekteré šly zároveň se Zlbožim, zaúčtovala ještě 3% paušální
dan z obratu. Zboži zaslala žalující na příkaz žalované firmě. Žalovaná
'roupni cenu správně zaplatila. Dodatečně však žádal·a o vráceni 3% paušálu s tím, že šlo o nepřímý vývoz, n()podléh~jid clani z obratu, ježto
kůže byly dále zaslány žalovanou do jejílho závodu du Německa. Dle dohody měla býti pří'slušná daň z ohratu firmě žal'Ované vrácena, jakmile
kůže budou žalovanou vyvezeny a žalovaná ďá žalující doklady o vývozu, na zálkladě nkhi budou dodávky osvobozeny od daně z obratu.
Dle zákona musela žádati o osvobození od daně z obralu žalující. Na
uji·štěni žalované, že budou žalobkyni poskytnuty doklady, na základě,
síl~ni úč!t\
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iich.ž žalující nebude museti z~ ?odávek daň zobrat~ odv~sti, vrMíla ža:
Í U1icí žalované zažalovanou c:,-stku. Revl'se lu~ančlll spravy, pr.ovedena
v r. 1928 však konstatovala, ze dle vynosu mlmsterstva fmancl o paušálu daně z ohratu li usnÍ' !pouze tenkráte vývoz usní nepodl-éhlá dani
z obratu, jestliže se usně odešlou do dziny p.římo z továrny a j'ioh vývoz
se řádně dle zákonných ustanovení' ,prokáže. Jinak 'nerná nikdo nároku
na zproštěni paušálu neb vrácení, paušálu, proplacen-eho na výro?ce ~elJ
dovozce. V daném případě však nabyl'a poboční firma S. v B. v cechach
držby; neboť 'kůže nebyly přímo z továrny žalobkyně vyvezeny do ci~
ziny nýbrž teprve firmou S. v čechách. Byl tudíž žalobkyni dodatečně
p.iedepsán paušál ~ kone~né výši, .odpovúd'~j-íd. za~:,lované ~ástc_e. N il ž š í
s o u ci y uznaly časteone podle zaloby, domaha]lcl' se vracem zaplaceného da-ňového pa,ušálu.
N e j v y Š š í s o u cl zamHI celou žalobu.
Důvody:

žalobkyně domáhá se v tomto sporu zaplaceni daně z obratu za různé
dodávky vyrclěJ.aných ků·Ží kozlečích_, jež postupně do ciziny byl,y vyvezeny. Ni'žší soudy zji-stHy sice, že strany wjednal,y, ~že daň z obr~tu ~e~
bude účtována, bude-li zboží- vyvezeno«, ale vyklaclaly toto UlJedn<lnI
-v tom sm)"slu, jaJkohy strany !byly umluvily, »že daň z obratu nebude
účtována, nelpodléhá"l'i 7Jboží dani z obratu, pfOtože ,se vyváŽí«. P,rávem
vytýká žalov<lná, že závělr ten spo~'Í-vá na nesprávném výkladu zjištěné
smlouvy. Ujednání stran jest docela jwsné, neboť praví bez výhrady a
omezení, žekupují-cí není povinen zaplatiti- prodávající firmě daň z obratu·
z kupní ceny sporných zásilek pod jedinou podmínkou, že totiž zboží
_ bude vyvezeno. Žádným zrpůsobem nevyplývá z oné úmluvy, že strany
chtě"y slevu daně z obra1u činiti závislou na určitý-ch claIších předpo
kladech, zejména, že sleva měla platiti jen tehdy, když z'boží při vývozu
i podle z<ikona bude O'svobozeno od této daně. Připověděla-li žalovaná
žalobkyni za'sláni dokladů o tom, že Zlboží bylo vyvezeno do cOziny,
nelze v. tom spatřovati projev vůle, že není povinna hraditi spornou daň
z toho důvodu, že zboží jest osvobozeno od ní, nýbrž z tohoto dtlvodu,
že zboží bvlo vývezeno, což přislíbila doložiti, neboť vývoz ~boží- nemá
sám o sobě a za všech okolno-stí, osvobození od daně z O!bratu vzápětí,
jak vyplývá z u-stanoveni' § 4č,s. 18 zálkona ze dne 21. pros.ince 1923
čís. 268 Sb. z. a n. ve spojitosti sčl. 11 vl. nwř. ze dne 4. července 1924
ČíIS. 156 Sb. z. a n., IPokud se týče zá'kona ze dne 16. prosince 1926 čís.
246 Sb. z. a n. a vl. ll'ilIř. ze dne 22. p-rosince 1926 čís. 247 Sb. z. a n.,
-jlÍmi-ž byly stanoveny bHžší podrmlnky tohoto osvobození. Nesejde ani
na tom, že žalobkyně podle § 12 z,.kona ČíIS. 268/23 Sb. z. a n. hyla
o']l'rávněna přesunouti, daň z obratu na příQemce dodávek, neboť tohoto
práva mohla se žalobkyně i platně vzdáti a vzdala se ho -skutečně v projednávaném příp'adrě, bylo-li o úhradě, pokud se týče o slevě daně
-z ohratu učiněno jiné konrorétní ujednáni. Nelze proto souhlasiti s názorem, že žalovaná měla nárok na slevu daně z obratu toli'ko v případě,

-
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o~r~vedlní.Ji ~působ vjv,ozu zboží, do ciziny nMok na osvobození,
nybrz podle určI~é a jasne umluvy n~stal nárok žalované na přisHbenou
slev~ jiz tím, že.. Zlbo~í bylo skutečně do d2Jiny. vyvezeno, což se skutečne stalo. ZmyhIa.h se žal10hkyně o záJkonných podmínkách osvobo~ení .?d d,,~ě z obratu,)de to na její' vrub, zvláště když nebylo tvrzeno,
ze prlP·adny ornyl byl zalovanou vyvolán anebo jí< podle okolností musil
býti znám. žalobní nárok není proto vůbec po právu.

čís.

15022.

., Do rmhodnuti re~r~ního soudu v otázce náhrady za majetkovou
ujmu podle § 394 ex. r. Jest dovolací rekurs nepřipustný.
(Roz'l. ze dne 7. března 1936, RII 064/35.)
.. P r v Ý s o u d n:vyhověl návrhu povinného na určení majetkové
llJmy podle § 394 ex. r., vzniklé rnu prozatímním opatřením. Rek u r sní
's o u d uloží! prvému soudu nové jednání a rozhodnutí.
N e j v y Š š í s o II d odmftl dovolací, rekurs.
Důvody:

Podle druhého odstavce § 402 ex. ř. ve znění čl. ll. čís. 2 zák. ze
dne ll. prosince 1934 ČÍls. 251 Sb. z. a n. není protí rozhodnutím soudu
dr~hé ;;tol'ice v říze~i o prozatímních opatřenkh dalších opravných prostředku (srov. plenarní u'snesení nejvyššího soudu ze dne 30. září 1935
Pres. 1300/35 Sb. n. s. 14573).
čís.

15023.

Pos~p přednosti, .při němž .nedošlo ke knihovnímu zápisu podle § 45
obc. zák., pusobi mezi stranami i když nelt1á účinku

m. d11čt novely k

proti .třetím bezelstným osobám;

hledávkou žalobkyninou též 31.381 Kč 75 h; odporu žalobkyninu do
této čá,stky bylo vylhověno s o u d Y vše c h tří s t o I i c,
nejvyšší'msoudem z těchto

přikázáni

důvodů:

Dovolání má pravdu v tom, že ujedná:ní o postllpu, jež nebylo vloženo dG pozemkové knihy, má jen účinek obligační, nikoliv věcný. Avšak
z toho plyne jen, že z něho nemůže býti odvozován nárok proti bezelstným osobám třetím, že nárok z něho nepřechází na singulámí nástupce stran, nepoži~á veřej:né viry a že nemůže býti k němu přihliženo
exekučním soudem z úřadu při rozvrhu nejvyššího podání. V sourzené
věci však není nárok z mimoknihovniho postupu přednosti uplatňován
proti osobě třetí, která neměla o něm vědomost, nýbrž proti žal'Ovanému
jaJko smluvníku, jenž mimoknihovní postup uJednal, a nMok z tohoto
u:jednáni byl pfi 'rozvrhovém rokul1platněn odporem podle § 213 ex. f.,
jehož hl'avní Úlkol spočívá právě v tom, že řeší rozpory mezi formálním
stavem knihovním a stavem skutečným, odpovídajícím zásadám hmotného práva, jmenovitě též co do pořadí, knihovních práv, ve prospěch
stavu 'skutečného, pokud ovšem podle zásady publidty (důvěry ve veřejné knihy) neplati absolutní'účinek knihovního zápisu (srov. &b. n. s.
· ČíIS. 3871). Dovolací soud schvaluje proto názor odvobdho soudu, že
mimoknilhovní postup přednosti' jest proti hlovanému právně účinný a
že žalovaný jest povinen trpěti, by 'pohledávka žalobkyně byla v rozvrhovém řízení, pfikázána před pohledávkou žalovaného, ježto by jinak
u:jednaní nemělo účinku. Tomu není na závadu ani předpis § 218 od's!, 2
ex. ř. Má.-li tento předpi,s při rozvrhu především na mysli pravidelný
případ knihovně zapsaného postupu přednosti, nelze z toho úsudkem
z opaku odvozovati, že ďk mimakni:hovnilmu postupu přednosti nelze při
rozvrhu přihlížeti za žádnýoh okolností, nehoť postllP přednosti jest pro
strany i tehdy účinný a závazný, když nedošlo kekllihovnímu zácp'iSl!
stanovenému v § 45 třetí dílčí novely k obč. zák.

,

. Nárok z mímoknihovniho postupu přednosti lze uplatniti při rozvrhovem roku proti smluvniku, jenž mimosoudní postup ujednal odporem
podle § 213 ex. ř. Z úřadu nemůže soud hleděti k tomuto po~pu.
(Rozh. ze dne 7. března 1936, Rv I 322/36.)
. " .žalovaný ll!j~dnaI se žalobkyní, že ustupuje jr se svou knihovně zajlS,leno>u pohledavku a JlOskytuje jí úkojné právo před Svou pohl'edávkou
a ,ze' dusledkem toho pn rozvrhu pohledávka žalobkyně bude uspokojena
pred po?ledávkou žal?vaného. Ujednáni to nebylo vloženo do pozemkove kmhy; E ~ e, k u ~n í s o ,u d roz?'ěluje n.ejvyšší podání nepřihlédl
k tomuto uJednam a pnkazal zalovanemu na Jeho pohledávku před 1'0-

čis.

15024.

I. Smluva, ktorou sa smluvnik zaviazal vykonať práce pre spolusmluvnika jeho a nim (spolusmluwúkom) platenými robotnikmi v riadnej
praco~nej dobe za zvlášť (pedl'a váhy spracovaného materiálu) stano· venú odmenu, je smluvou pracovuou a nie smluvou o dielo. Zárobky
z týchto prác patria do požitkov uvedených v § 4 zák. čís. 26/29 Sb•

z, a n.
II. Poistenec nemóže sa vzdať nároku na náhradu škody, ktorá mu
vznikne porušením prihiasovacej povinnosti zamestnavatefom podl'a zá· kona čís. 26/29 Sb. z. a ll. o penzijnom poistení predtým, než poistný
prípad nastal (než mu nárok z penzijného poistenie vznikol).

-
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III. Za škodu, sposobenú porušenún prihlašovacej povinnosti podI'a
zákona čis. 26/29 Sb. z. a n. o penzijnom poisteni, je zodpovedný zamestnavatel' aj v prlpade, ked' povedl tretiu osobu podaním prihlášok. *)
(Rozll. z lG. marca 1936, Rv III 21/36.)
Žalobník bol zamestnaný u žalovanej od roku 1921 ako medíkovec.
Jeho služebné poHtky neboly každý rok rovnaké, podl'a trojročného príemenu v rokoch 1926--1928 číníly 20.160 Kč. Žalovaná príhlás'íla žal'obnílka k penzíjnému poisteniu s ročným platom 16.860 Kč. žalobník v roku
1933 žíadal opravu príhlášky k penzij-nému poísteníu, čo žalovaná uznala,
opravUa IPrillláš'ku žal'obníka taik, že jeho penzijný základ od I. januára
1931 činil 20.160 Kč a ,rozdiel ,prispevkov, penújnému ústavu zaplatila.
Poisťovací ústav dodatečnú príhlášku vzal na vedomie a poistné Pf'spevky p'rijal s tým, že za deň prihlásenia m:nal len deň podania dodatočnej prihlášky, t. j. 11. máj 1933 a poskytovanie penzie podI'a zvýšeného penzijného základu učinil závislým na uplynutí čakacej lehoty
do 12. mája 1935. Žalobník bol 1. júla 1933 penzionovaný bez toho, že
hy bol zaradený do vyššej platovej tríedy a jeho nárok na vyšší penzijný z<Í'klad bol pravoplatnýlm rozsudkom poisťovacieho .údu v Prahe
zamietnutý. žalobnik domáhal sa žalobou na žalovanej z"lplatenia rozdiellU medzi teraz mu vyplácanou penzioll' a penziou pod!'a zvý'leného
základu, 'ktorý rozdiel mu ušiel nesprávnym prihlásením k penzi,jnému
poistenilll. Žalovaná sa proti tejto žalobe bránila medzi. íným tým, že
žalobník okrem platu mal od žalovanej aj iný príljem, ale nie z pomeru
služebného. Žalobník ako samostatný podnikate!' vykonával práce pre
žalovanú ske s jej robotnílkmi a ňou platenými v riadnej pracovnej dobe,
ale za zvláštnu odmenu stanovenú pod!'a váhy spracovaného materWu',
taik že žalovaná tútu odmenu právom v p'rihlášlke k penzijnému poiMeniu
nepripočítala .dll služehného pJ>atu. Na s>voju obranu U'viedla žalovaná
tid, že žalobník pá dod'aločnom prihlásení k penzi'jnému ;poisteniu poct'pÍ'sal 11. máJj1a 1933 osvedčenie, ktorým sa zrie'kol svojíoh nárokov voči
žalovanej pre ne~právne prihláJsenie k penzijnému poisteniu, a konečne,
že žalovaná s'"ma nepodával'a pri'hlášky k penzijnému poisteniu, ale vykonával to jej zamestnanec, ,ktorý bol sohopný Ik tomuto úkonu. Vše t k Y
I T i s údy žalobe čiastočne vyhovcly. Na j v y šš í s ú d z týchto
dóvodov:
Súd prvej stonce zistil, že žal'obnik ,konal lak zv. »zvláštne práce«
s robotníkmi žalovanej, platenými žalovanou, a že za tieto práce dostal
mzdu pod!'" váhy spracovaného materi>álu. Toto zistenie, prevzaté od- .
volacím súdom ,nenapadla dovolacía žiadosf spósobom uvedeným v § 534
Osp. Je preto prediovolací súd smerodajné. Smluva o vykonanie prác
robotníkmi žalovanej a ňou platenými - vriadnej pracovnej dobe za
zvlášť stanovenú odmenu je smluvou pracovnou a nie smlU'vou o dielo.
Patri!y preto aj zárohky z týehto prác žalobnjkových do požitkov, uvedených v § 4 zák. čí",. 26/29 Sb. z. a n., a bol o povinnosťou žalovaneJ
už z tohoto dóvodu uvíesť tieto požitky v prihláške, a netreba opierať
*) Srovnaj: Sb. n. s.

Č.

13207, 14217.
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. t 1'0 tej'to povinnosti aj' o uznanie prejavené smluvou z 11. mája
'
--' VSe
• tk y .u~e
. d933en pod!'a
§ II zákona Čí,s. 26/29 Sb. z. a n. su. nepI"",e
I .' ktoré by omedzoval'y alebo vylučovaly platnosť tohoto zakona
nanta,
.•.••
d ť
. v nepro~pech poi'stenca. To znamena, ze pOlste~ec nemo~e sa. vz a.
mu vznikne porušemm pnhlasovacej povmnosh
na'hra dy škody·ktorá
,
d .
•
stnavate!'om predtým, než poistný prí'Pad nastal, a pre tym, nez
zame a' rok z penzij?ného poisteni,e vznikol. Oňa II. mája 1933 bol žalobník
i
'
. k na penzl]ny
.. . ďoc ho do".
1
, mu
"t n
zamestnwný u žalovanej
a nema
este naTO
~žešie súdy vypovedaly preto správne, že úmluva z 11. ~ája .193~, ktosa žalobník vzdal nárokov na náh'radu škody pre skrateme este nerou
.. . h'
I ÍI11'
vzni'klých d6chodkov penzl~nye " Je nep a a.
ZIS

Za škodu sp6sobenú pomšením príihlasovacej povínnosti k p~nzi,jpoi;steniu zodpovedá zamestanvatel' aj v pripwde, ked' povenl po>,c__ ,.Ut:wu prihliršolk tretiu osobu (srovnej Sb. n.:: Čí,s ..13207 a 14217). Je
preto bezzákladná aj táto ohrana dovolacej zladostl.
.

čís.

15025.

K § 75 nesp. pat.
, Neslyšel-Ii pozůstalostní $oud v ř~í p'?z~~talostnim negom?,utelněho dědice proto, že o něm nemohl vubec vMetl, n~lo. se nze.ru zma:
tečným. Nepominutelný dědic, i~hož p~vo ~yln ?<iew.darnm ~u~losti
'porušeno, může se domáhati napraV'y len rádnym sporem, t kdyz odevzldiáttí pozůstalosti se nestalo pravoplatným.

(Rozh. ze dne 12. března 1936, Rl lG3/36.)
Pozústalostni řízení provedeno bylo s účastníky HanoU' B-ovou "
Fr.anHškou' K-ovou, jimž byla doručena odevzdací listina. Proti odevzdací
listině nevznesla žádná z ohou účastnic, s nimiž řízení bylo provedeno,
opravného prostředku, takže se stala pravoplatnou. Teprve potom uplatni! nezL Zdeněk J. své nároky jako nepom~nutelný dě~ic a v:ytýkwje po~
zůstalostnímu řízení zmatečnost proto, ze, ač byl učastlllkem, nebYl
slyšen, žádal v rekur,su do odev.zdac.í, listiny, by Hzen.í bylo <1bnove~o
a pozůstalost znovu byla pro]ednaJna. R e'k u r s n I s o u d odmltl
rekurs.
Ne j v y š ší

s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
o

ů

v od y:

Projednání pozůstalostní není zmatečné. Dle § 75 nesp. pat. jest soud
pozústalostní povinen vyrozuměti domnělé dědice o nápadu dědictví
s vyzváním, aby podali dědi.okou příhlášku. Za domnělé dědice má považovati dědice ze zákona, z poslední'ho 'poHzení nebo ze smlouvy podle

-

čí's.
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toho, o jakou dědiokou posloupnost jde. Soudu pozůstalostn'mu ani
z úmrtního. zápisu. ani jinak až do vydání· odevzda!d listiny nedostalo Se
vědomosti o. tom, že jest tu nepominutelný dědic, stěžovatel nez!. Zdeněk
B.,. a ne:nohl? n;u dle stavu..sp~sů před vy~án~m odevzdad Ustiny býti
znamo, ze u líneho SOUdll pn rozvodu manzelu B. opatrovnioky schválena úmluva ohledně výchDvy a výživy nez!. Zdeňka B. Teprve po vydáni
odevzdad Ustiny, jímž projednání pozůstalosti se uzavírá, došlo na 1'0zůstalostní soud podání, z něhož se dozvědělo nez!. Zdeňku B. Proto
nelze vytýkati soudu pozwstalostnimu, že za projednáni pozůstalosti zanedbai povinnost stanovenou v § 75 ne~p. pat. a že nezákonným post~per.n soudu pozůstal~stniho byla. nez!. Zdeňku B. odňata možnost, aby
sve naroky uplatm!. Am dle § 41 zakona čís. 100 z roku 1931 nelze shledati zmatečnost pozů.stalostního řízení, když soud pozústal'ostní neměl
do odevzdání pozůstalosti vědomostí o tomto účastní/ku a neměl tudíž
podnětu, ahy pečoval o zastoupení jeho v řízení. Nebyla porušena ani
zásada o nutnos!li slyšení, účastníků před rozhodnutím, když 'Soudu·
jednávajícímu nebyla známa exi,stence tohoto účastníka. Povinnost slyšeti účastníky před r07Chodnutím jest vykládati tak, že jest slyšeti účast
níky soudu známé nebo ty, kteří soudu Ipřed Jo~hodnutím se .přihlásí
llplatňujíce svůj právní zájem. Usnesení, jímž byla vydána odevzdacf
listina, n~by'lo tedy vydáno v řízení zmatečném, a nebylo překá7jky, aby
odevzdacl. ltsttna nabyla právní moci. Po pravoplatnosti jej. nelze ji
odporoval! rekursem v nesporném řízení. Ani odmítnutí rekursu není
tedy nezákonné a nebylo tímto postupem stěžovateli odňato nějaké
právo, jež by mohl uplatňovati ještě v řízení pozůstalostním. Náplrava
odevzdání pozůstalosti, při němž by porušeno bylo právo nepominutelného dědi,ce, mťtž~ se po odevzdání pozůstalostI státi' jen řádným sporem. PoZU'stalost Jest odevzdána již vydáním odevzdaClí listiny, resp.
.doručením, ani'ž by se vyhledávala jeií' pravoplatnost. OdevzdánI pozů
~talost~ projevuje ~e v ú~onu pozůstalo'stniho soudu, kterým se prohla- .
sUJe preohod pozustalosh na dědice, jenž vykázal své dědi0ké právo.
Převod .jměni se uskutečňuje doručením odevzdací li.stiny osobě k tomu
určené, nikoliv teprve llIpl'ynutfm 14denní lhůty od doručení (srov. rozh.
.čis. 59ó9, 7717 Sb. n. s.). Ja;kmile byla pozůstalost odevzdána doru-'
čením odevzdad Ustiny Haně B., jest pozůstalostni řízení již ,skončeno
a nemůže již nikdo podati dědiclkou pflhlásku (srov. ro~h. z 27./6. 1900
Ol. U. nová řada čís. 1071) a ne\'ze po projednání a odevzdání pozŮlsta
losii domáhati se zrušení projednání i odevzdání pozůstalosti a odevzdací
li~ti'ny (srovn. rozh. čis .. 3172 Sb. n. s.). Pokračování, v projednání 1'0-.
z~st~lo'StJ l~e navrh~outJ_'pou~e před vydáním odevzdad listiny a urzavremm p~zustalostll1lho Hzenl (srov. rozh,. čís. 9514 Sb. n. s.). Twké
usta-novem.~ 179, a 180 nesl'. pat. nedávají podkladu pro názor, že by
po odevzdalll pozustalostl bylo přípustno nové projednání pozůstalosti
v případě, o nějž nyni jde. Proto nebyl ani postup soudu prvé stolice,
JCnž projednánim a odevzdáním pozůstalosti ukončil úkol zákonem mu
uložený, nezákonný, když na podání došlé soudu po doručení odevzdací
listIny neobnovil projednání pozůstalosti.

čis.
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čis.15026.

Dědic přihlašujici se k pozůstalo.sti může se dOVlolávati z á r o v e ň
různých povDlávaclch důvodů jen tehdy, týkaji-Ii se tyto důvody r ů zn Ýc h části dědictvi.
(Ro~h.

ze dne 12.

března

1936,R 1 129/36.)

Zůstavitelova vdova přihlásila se podáním ze dne 27. září 1933
k pozůstalosti za dědi,čku ze závěti ze dne 24. ledna 1933, případně
10. snpna 1929 a podáním ze dne 2. prosince 1935 bezpodmínečně za
dědiiíku z dědické smlouvy ze dne 28. dubna 1903 s tím, že její dědická
při1hláška ze dne 27. září 1933 zústává v platnosti, pokud se vztahuje
na onu část pozůstalostního jměni, jíž zůstavitel mohl přes dědkkou
smlouvu ze dne 28. dubna 1903 platně nwkláda!i. P o z ů s tal o s t n í
so u d přijal obě dědické přihláš'ky na soud, a l' e k u ,r sní s o u d
jeho rozhodnutí k rekursu vykonavatele poslední ville potvrdi!.
N e j v y Š š i s o u d nepřijal na soud bezpodmínečnou přihlášku
vd'ovy, pokud se opi'rala O dědickou smlouvu.

D

ů

v od y:

Zůstavitelova vdova, jež posledním pořízením ze dne 24. ledna 1933
i s dodatkem ze dne 27. ledna 1933 byl'a k pozůstalosti po Oustavu L.
povolána jako universální, dědička, prihlásila se dne 27. záři 1933 bezpodmímčrtě za dědičku z oné závěti, kterážto dědic:ká přihlášlka byla
přiiata na soud. Pro připad, že by odka'Zovnke Ema K. po.pf.rala platnost tohoto testamelu, p'řihlásHa se zůstavitelova vdova bezlpodmínečně
, k pozůstalosti za dědičku ze závěti ze dne 10. srpna 1929. Tento případ
, vša'k dosud nenasta!. Podle § 806 obč. zák jest přihláška dědická, byvší
podána i na soud přijata, neodvolatelnoll' a potud nezměnitelnou, že bezpodmínečné přihlášky nel'Ze přeměniti v podmíneč!)ou; jiná změna, zejména co do povolávacího důvodu, není vylou.čena (rollh. Čí's. 412 Sb.
n. s.), ovšem s omezením plynoucím z ustanovení § 808 obč. zák., že
dědic, jemuž by náleželo i, bez posledního poHzení právo dědidké zcela
nebo z části, není oprávněn dovolati se ct.ědilcké posloupnosti podle zákona a tím zmaÍ'iti projev poslední vůle, dokud neni soudně uznáno, že
závěť není platnou (rozh. čís. 5731 Sb. n. ,s.). V projednávaném případě
však přihlásila se zů·stavitelova vdova podáním ze dne 2. prosince 1935
. též k polovid pozůstalostního jmění za dědiOku z dědickk smlouvy ze
dne 28. dubna 1903, dodávajíc, že její dědická přihláška ze dne 27. září
1933 zustává v platnosti, pokud se vztwhuje na onu část pozůstalostní\ho
., jmění, jíž zŮ'stavitel mohl přes dédiokou smlouvu ze dne 28. dubna 1903
platně nakládati. Pozůstalostní soud přijal i tuto dědickou přihlášku na
soud. Stav věci je tudíž ten, že se dědička co do jedné polovke ,pozů
s~alos.tllílho jmění dovolává dědi\cké smlouvy, co do druhé však závětí,
acikohv touto závětí byla povolána k celé pozůstalosti. Aby se dědic
Civilní rozhodnuti XVIII.
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zároveň dovolávati dvou rů,znýoh povolávacích důvodů, bylo by
zapotřebí, aby se netýlkaly týchž, ný1brž různí'oh částí dědídví. Tomu
VŠilk v souzeném případě tak není, neboť závěť ze dne 24., pokud se
týče 27. ledna 1933, jíž zůstavitelova vdova byla ustanovena universální
dědičkou, tý1ká se také téže polovice, k nFž se vdova považuje za povolanou dědickou smlouvou ze dne 28. dubna 1903. Při;jaly-li tudíž nižší
sou·dy druhou dědickou přihlášku ze dne 2. prosince 1935 na soud, příčí
se toto rozhodnutí jasnému a nepochybnému smyslu zákona, jehož mělo
býti na případ užito (§ 46 odst. 2 zák. ze dne 19. června 1931 čís. 100
Sb. z. a n. a čl. V. Čí~. 1 zák ze dne ll. prosince 1934 Čí,g. 251 Sb. z.

mohl

a n.), jest proto nezákonné.
čís.

15027.

K § 1042 obč. zák.
Otázku, zda tu jest podpůrná vyživo~ací povinoost, jest řešiti
cesnímu so.udu ve sporu jako otázku předurčujicí.
Nárok podle § 1042 obč. zák. na náhradu nákladu učiněného za toho,
kdo má podpůrnou vyživovací povinnost (§ 143 obč. zák.), není závislým
na tom, zda ten, pro něhož byl náklad vynaložen, uplatni! své právo proti
podpŮlně povinnému k výživě.
(Rozh. ze dne 12.

března

1936, R I 234/36.)

Žalobce domáhá se podle § 1042 obč. zák. na žalovaném náh<ady
nákladu učiněného za ošetřováni jeho vnučky nez!. Gertrudy E-ové, jím'
hyl prý žalovaný sám podle § 143 obč. zák. povinen. Pro c e sní
s o u d zamítl žalobu proto, že nárok ošetřovančin na podpůrné poskyc
tování výživy podle § 143, o:bč. zák. jest osobním právem dítěte výžívy
potřebujícího, jež může býti uplatňováno jedině v nesporném řízení a jež
žalobce jako třetí osoba nemůže pro sebe uplatniti, ježto ošetřovanka tak
doposud s ú~pěchem neuNni!a. O d vol a c j. s o u d z<rušív rozsudek
první,ho soud s v)hhradou právní' moCÍ;, vyslovi! právní ná<zor, že je'st v ři-. zení sporném přípustné zjistití podpůrnou vyživovaci povinnost žalovaného jako děda nezl. ošetřovanky.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu žalovaného.
D

ů

vo dy:

Otáz1<a, zdali žalovaný po r02)umu § 143 obč. z';k. byl povinen zcela
nebo částečně pečovatí o vý1živu nezl. vnučky a zdali< proto měl zcela
nebo částe,čně hradití i náklady spojené s jejím ošetřováním ve veřejné
nemocnici, jest v tomto sporu jen předihěžnou otázkou pro řešení otázky
hlavní. K řešení této otázky předurčující, ovšem jen v důvodech rozhodnutí, jest procesní soudce oprávněn, pokud v zákoně není ustanoveno
jinak (§§ 190 a 191 c. ř. s.). Není vůbec zákonného předpisu, který by

v projednávaném případě n<tří'zoval výjimtku a neprávem dovolává se
rel<urent plenámího usneseni býv. víd. nejv. soudu ze dne 19. řijna 1915
(Ol. u. ~. ř. ~,ís; 7608>: je,ž se tyká po~ze uplatňování nároku osoby výživy potrebujJ.cl, mkoh vsruk naroku tretí osoby na náhradu učiněného
nákladu. NáJrok třetí osoby podle § 1042 obč. zák není také závIslý na
tom, že ten, v jehož prospěch hyl základ učíněn, uplatnÍ<! své 'právo vůči
tomu, ,kdo)ím byl p.oví~.en, neboť nehledíc k tomu, že op~ávněný snad
mnohuy vubec nema zajmu na tom, kdo mu plnění poskytuje, mohl by
pak nárok na náhradu sn"dno býti zmařen, opomene-Ii v první řadě
oprávněný vůbec své nároky přívésti k platnosti. Odvolací soud uloží!
proto právem p;ocesnímu soudu, aby samostatně v rá=i tohoto sporu
zkoum.al, zda p~edp~k~ady tv;zené povinností žalovaného podle § 143
ob<'. z<tk. JSou dany, jezto o ll! dosud nebylo :pravoplatně a pro procesní
___·----soud závazně rozhodnuto.
čís.

15028.

K S 523 obč. zák.
Dal-Ii vlastllik požární zdi sousedu svolení k nástaVbě na této zdi
a nástavba byla p~ovedena, nemůže toto svolení od\lo1ati a lIIen1ůže se
domáhati zápŮlči žalobou podle § 523 obč. ZIák. odklizeni zdi.
(Ro~h.

ze dne 12.

března

1936, Rv I 3L3/34.)

Žaiobkyně domáhá se rozsudku, že požární zeď, která odděluje stavební parcely čis. 309 a 308, jest prosta služebnosti zatížení nástavbou
ve prospěch žalovaných jako vla'stníků stav. parc. 308 a že tito jsou
· povinni nástavbu na této zdi provedenou odstraniti. Žaloba byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o I k, n e j v y Š š í m s o ude m
z těchto

d Ů vod ů:

Žalobkyni' jest prokázati jednak vlastnictví požární zdi, jehož neobmezenost se pojmově a podle zákona sama rozumí (§§ 354 a 365 obč.
z"k.), jedna'k rušební čín (ro7)hodnutí čÍs. 10653 Sb. n. s.). Žalovaní
~a.l.nítali: že spam'; požární zeď stojí na její!ch stav. parc. 308, takže jest
Jejich vyhradným vlastnictvím a že nástavbu zřídili v roce 1924 jen na
polovici této zdi a to ještě za výslovného souhlasu zůstavítele Adolfa Z.
· Vla~tnioké poměry v přióně sporné č,;sti zdí nemohly nIžšÍ' soudy spolehlivě ,zjistiti, al'e otáz.Jwu vlastnktvÍ není třeba se zabývati, ježto žalobkyne nedokázalaruše'bní čin žalovanýoh. žalujid stranou jest pozů· s.taJos! po Adolfu Z., zastoupené přihlášenýmí dědičkamí Emou a Adolf,mou. Z; Z ustano<vení §§ 547, 548, 797, 801, 802 obč. zfůk. plyne, že po
umrh zustavitele až do té doby, ,kdy pozůstalost se dědid odevzdá jest
po~mětem 2Oústavitelovýah 'Práv a závazků pozústalost a že tento' prozatnnm stav končí se teprve odevzdáním pozůstalosti dědici. Po dobu
18*
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čís.

15030 'l77

:03~to prozatímníbo.st~~u~Ohlíž~ se na dědictví, j~ko kdyby je držel

Je~te zustarv;tel a pfllhlaseny dědic
(~I'Z roz? ČlS. 3328, 7013, 9636 Sb.

jest pouze zástupcem pozůstalosti
n. s.). Zůstavitel Adolf Z. projevil
vyslovny souhlas s tím, a:by žalovaní zatížilí novostavbou kterou v roce
1924 Pl'ováJd~\i: též ~porno.u .zeď v rozmě~ech, jak byly ;jiiitěny. Za tohoto stavu vecl nelze spatnh v provedení nástavby na s,porné zdi svémocný a ~edo.vole~ý zá:sa:h do vlastni~tví Adolfa Z., a to ani tehdy ne,
kdyby zed stala vy~mdne na stavebm parcele čís. 309. Adolf Z. nebyl
hy mobl toto svolem dodatečně odvolati a žádati odstranění provedené
~tav~y, pokud t~t~.~~těžovala spornou zeď; to plyne z § 418 obč. z.,
jehoz ustanoveni mZSl soudy právem v souzeném přípaelě použily (srov?ej. ~aké. rozhodnutí Glaser-Unger N. F. Čí,s. 3956). Při tom není třeba
r~SIŤl. otazky, z~a a. pokud .žalovaní n~byJ.i provedením nástavby vlastmetv! ke spome zdl nebo I k pozemlku Adolfa Z., jestliže tato na něm
stála, nebo jakého jiného práva nabyli v příčině zatížení této zdi nástav~ou, neboť odpů.rčí ž~lob~ p.ozbývá svého skutkového podkladu ji'ž tím,
ze nebyl prokazan rusebnl čm. Nebylch však oprávněn Adolf Z. svolení
k 'p;ov~dení. stavby za použití požá:rní zdi dodatečně odvolati a odstranen~ na~:avb~ se domáhati, n.epřísluŠí takové právo ani, jeho pozůsta
l~s!t .z duvodu s.vr.ch~ u,:~.denych. !'lebylo by tomu jinak ani kdyby po.zu~talost ?yla dedl,~kam JIZ odevzdana, neboť dědic nastupuje ve veškerá
prava 1 z"vazky Zllstavltele, pohd tyto jeho smrtí nezanikají (§§ 531
547 a 548 obč. z.).
'
čís.

15029.

.N~?yl?-!~ sm~uveno ~ nestanoví-Ii pensijní nebo disciplinární řád, že
deltmhvru urednik spořttelny může býti dán i proti své vůli na odpoči
nek, jest dání úředníka do výslužby pr'ávně neúčinným.

(Rozh. ze dne 12.

března

1936, Rv [ 2310/35.)

.. Žalobce byl n~ zákl'adě usnesení spořitelního výboru" městské spo ..
ntelny z 20. prosmce 1890 ustanoven definitivním úředníkem této spo·řitelny. !'la schůzi spDřitelniho výboru žalované spořitelny, konané dne
18. .prosmce 19.33 bylo usneseno, že se žalobce dává dnem 1. ledna 1934
tt;vale ?o.~ense s P?Žitky 64.000 Kč ročně. Žalobce tvrdí, že jeho penSlonova", Jest po z",konu nepf,ípustné, ježto jeho ustanovení, definHiv- .
n~m úředník~m znamená služební' poměr na čas života sjednaný a žádný
z~kon, am řad neb stanovy žalované spořitelny, ani žádné usnesení ně
jakého správního orgánu ~pořitelního nestanoví, že by žalobcův deHni·tivn! služe~ní 'Po~'ěr mohl být~ rozvázán pension ováním. Žalobě, hy bylo
,:,zna~opr~vem, .ze )eho penswnování Jest právně neúč,nné a jeho sl u.ze~m po,!,er trv.a dale, s o u d y vybovely, ne j v y Š š í s o u d z těchto
d.~ ~ .? d u: \rv~ soud vyhověl žalobě podstatně proto, že dekrety, penslJm rad a ruzna usnesení výboru mluví sice o nároku zaměstnanců na
výslužné, t. j. uvádějí podmínky, za jakých zaměstnanci tohoto nároku

nabývají, že však z ni·ch nelze vyvozovati. oprávnění spohtelny dávati
zaměstnance proti jejich vůli- do výslužby. Podle toho bylo by pensionování žalobce proti jeho vůli možné j'en tehdy, kdyby tato možnost byla
výslovně umluvena, což se nestalo. Žalovaná vytýká, že prvý soud nepřihlížel ,k významu stanov s!poři,telních, z nichž plyne podle jejího názoru, že výbor spořitelní jest oprávněn dávati, zaměstnance do výsluŽ'by
podle svého volného uvážení, bez jakéhokoliv omezení. Tato výtka neni
opodstatněna. Paragraf 24 stanov žalované s!pořitelny ustanovuje, že
spořitelní výbor může elávati- úředníka do výslužby. Ježto stanovy !podle
povahy věci jsou organi'sačním ;předpisem žalované spořitelny, tomllto
jejich ustanovení nelze přikláda-li jiný význam, než že orgánem, který
jest povolán jménem žalované rozhodovati o pensionování úředníků, jest
výbor žalované spořitelny a nvkoliv nějaký jiný orgán. Stanovy samy
podle své povwhy nemohou z",kládati práva a závazky pro služební poměr zaměstnanců, nýbrž mohou' býti nejvý·še toliko pomůckou pro výklad jejlkh slu'žebních poměr.ů. V daném .připadě nelze však ani v tom
směru z nich pro spornou otázku tohoto sporu nic vytěžiti, neboť z jejich všeobecné~o doslovu, že výbor mR1že dávati úřednfky do výslužby,
nelze uSollzovaŤ!, že dání do výslužby proti vůl'i' úředníka hy bylo pří
pustno, neboť výrazem dávati do pense lze niíniti i rozhodování o žá. dosti za dobrovolné dá:ní do výslužby. Rovněž výtka odvolateJ,čina, že
prvý soud· nesprávně vykládá' ustanovení ust",novovaciho dekretu žalobcova, podle něhož má »nárok na výslužné« dle norem, plat'ný,ch pro zeměpanské úředníky, není dů·vodná, neboť nel'ze z něho vyvoditi, že žalobce jest, pokud jde o \"šeohny otáz;ky' i"ho pensionování se týkajki,
postaven na roveň zeměpwnským, t. j. polit>ckým úředníkům státním.
Ježto názvem nárok na výslužné možno rozuměti toliko 'Právo na odpo. čivné požitky, jest smysl tohoto ustanovení, zřejmě ten, že jen podmínky
pro vznik, trvání a zánik práva na výslužné řídí se .předpisy pro úřed
níiky politicJké správy. Nelze všwk ze shora uvedené doložky dovoditi,
že žalovaná by byla oprávněna podle předpisu pro politické úřední'ky
žalobce dáti do výsllužby proti jeho vůli. Není proto ani třeba řešiti
otá~ku,. zda a pokud II poJi.tickýoh úředníků to bylo či jest r"ípustno,
a zda podle těchto pi'edpi'sů by bylo lze žalobce dáti proti jeho vmi do
výslužby. Ježto nehyl'o mezi stranami' smluveno výslovně, ani mloky když pensijní ani di,sdplinární řád nemá v tom směru žádného ustanoven~ -, že žalobce může proti své vůli býti dán do výsluŽlby, dospěl
prvy soud právem k závěru, že žaloba o neplatnost pensionování jest
důvodná.
čís.

15030.

člen stavebního družstva může v námitkách proti
povědi, dané mu z důvodu ztráty členství vyloučením,

. nost

mimOSOUdní výuplatniti neplat-

vyloučení.

(Rozh. ze dne 12.

března

1936, Rv I 134/36.)
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čís.

15031 -

P r V Ý s O U d uznal k námitkám vypovíd",ného člena stavebního
dr~ž~tva proti, mim~souclní ~ýpovědi z družstevního bytu' výpověd' za
'neučmnoo. V namltkach uplatnoval žalovaný, že jeho vyloučení z družstva, o kteroužto okolnost se opírá výpověď, jest neplatné. O d vol a c í
s o u d ponechal výpověď v účinnosti.
Ne j vy Š š í s o u d uložil odvolacímu soudu nové jednání a rOzhodnutí.
Důvody:

V ~ozhodnutích č. 3631, 3849, 9195 a 12501 Sb. n. s. vyslovil nejvyšší
soud, ze člen, vyloučený ze společenstva zřízeného podle zákon aJ Č. 70/
1873. ř. ;., jest op!áv,něn domáhati se na soudě žalobou zjištění neplatnoslI sveho vyloucem ze spol'ečenstva. Odvolací soud je vŠiťk názoru že
žalovaný měl určovací žalobou domáhati se zjištění neplatnosti svého
vyloučení ze žalujícího společenstva, a když tak neučinil, že nemůže
tuto námitku vznésti· ve sporu o mimosoudní výpověď z bytu a že v tomto
'sporu jde o otázku, zda mimosoudní vý,pověď hyla dána žalovanému
platně čili nic a nikoliv o to, zda vyloučeni žalovaJného ze žalu~ícího
dr~žst~a odpo,Vídá, stanovám družstva. Tento p'rávní názor je mylný.
Ma-lI zalovany pravo domáhati se Ulr,čov",cí, žalobou zji'štění neplatnosti
svého vyloučení z družstva, mMe zajisté tuto neplatnost svého vyloučení uplatňovati i námitkou ve sporu proti mimosoudní výpovědi z hy tu,
která mu byla dána jedině z důvodu, že hyl ze žalujídho družstva vyloučen a přestal hýti j1eho členem. Předmětem tohoto sporu je sice mimo··
soudní výpověď z hy tu, ale, poněvadž platnost této výpovědi je závislá
na to:o., zdali byl žal.ovaný pod,le stanov žalujícího dmžstva pl~tně
z druzstva vyloučen, Je nutno zkoumati, zdali vyloučením žalovaného
z družstva nebyly k jeho újmě porušeny st",novy družstva a zdali .tedy
jsou jeho vyloučení z družstva a následkem toho i vypovědění z bytu
p!atné čili nk. Ježto se odvol'ací soud následkem svého mylného právmho stanOVIska touto otázkou nezabýval, t'rpí napadený rozsudek a odvolací řizení vadností.
čís.

15031.

Zabaveni pohledávky, k jejímuž vydobytí byla pOVlolena exekuce,
stavi nárok vymáhajicUto věřitele na uspokojeni, aniž zálež! na tom, že
exekucí zabavením vymáhané pohledávky si vymohl pro svoji pohledávkn proti vymáhajícímu věřiteli sám povinný.
(Rozh. ze dne 12.

hřezna

-

čís.

15032 -
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lému G. náležejících. Rudolf K. byl odsouzen, by zaplatil Vilému G.
útratové pohledávky 15.406 Kč a 1.610 Kč 40 h. Spor nebyl.dosud pravoplatně ukončen, ježto do rozsudku soudu druhé stoli~e hylopodáno do~
volání k nejvyššímu soudu. Návrhem ze dne 17. prosInce 1934 vymohl Sl
Vilém G. exekuci ku zaji1štění dotčenýoh útratových pohledávek a byla
mu usnesením okresního soudu v K. z 18. pmsince 1934 povolena exekuce zabavením pohledá Vlky, ,pflslušejfcí Rudoltu K. proti témuž Vi. lému O. z rozsudku sbora zmnněného. Zalobu povinného podle § 35
ex. ř. na prohlášení exekuce za nepřípustnou proto, že n<irok vymáhajícího věNtele byl exekučním zahavením jeho pohledávky zrušen, pří
padně staven, ,p r v ýso u d' zamítl; o d v ,o la c í, ·S o u d uznal podle
žaloby potud, že vyslovil, že nárok vymáhajícího věřitele jest staven.
Ne J v y Š š í- s o u do nevyhověl dovolání.
D

ů

vod y:

Byla-Ii pohledávka exekučně zabavena, za;povídá soud dlužníku, hy
nijak nenakládal se svou pQhledávkou i zástavou ,pro ni zi'Í-zenou a aby
zejména nev}'1bralpoI:,le.dávk,: (§.294, ex .. ~). Nelze ~ t.om.poc~}'1bo~ati,
že prodej zabavene vecl, k nemuz ma dOJI'lI v exeku,cmm flzenl, Je Jedna1k jedním ze způsobůo disposice se zástavou, jednak též úkonem vybrání zabavené pohledávky, a že exekuce provedená Ik vymáhání pohledávky žalovaným Rudolfem K. nemá jiného Melu, než alhy pohledávka
ta byla nuceně »vyhrána«. Avš"k právě toto vybrání mělo býti žalovanému znemožněno, když táž pohledávka byla žalobcem O. ku zajištění
z~bavcna a tudíž soudem vydán zákaz 'jejího vybrání (§ 294 ex. ř.).
Skutečnost, že pohledávka, již vymáhá Rudolf K., hyla z"bavena dlužníkem Vílémem O. v jiné exekuční věci, v niž postupoval tento dlužník
jako vymáhajíd věřitel, nemŮ'že býti přeúrána a pravoplatný z"kaz
soudcovský, vydaný v této druhé exekuční věci musí zřejmě i míti úči~
nek v první exekučnÍ-. věci, hledí-Ii se k ustanovení § 294 ex. ř. Dotčena
skutečnost nezrušuje ovšem nárok, k jehož vymá:hání první exekuce byla
povolena, a neodnímá mu v}'1konatelnost vůbec, avšak tím hyl nárok
z exektrčního titulu ~spoň 'staven v tom směru, že vymáhající. věřitel
(Rudolf K.) nemůže pokračovati- v exekuci, pokud v druhé exekucí zabavení pohledávky je PQ právu (srovnej rozh. hýv. vídeňského nejvyšŠí.ruosoudníhlO dvoru Ol. U. N. F. 2723). Ze by vymáJhajíd věřitel nesmi'i
zabaviti pohledácvku, jež pfíosluš1 dlužníku proti němu s",mému, nemá
v ""koně opory, není! to výslovně zrukázáno, a má to pouze ,právní úči
. nek, Že vymáhající věřitel je zároveň poddlužníkem a že se předpisy, týkajíd se poddlužníka, vztahují i, na něho.

1936, Rv I 214/36.)
čis.

Na z"kladě pravo,platného rozsudku okresního soudu ze dne 5. prosince 1934 byla Rudollu K. proti Vilému O. usnesením téhož okresního
soudu z 8. ledna 1935 ok vydobytí částky 1.902 Kč 20 h s přís!. povolena
exekuce zabavením, uschováním a prodejem
svršků povinnému Vi,

15032.

Namítl-Ii žalQvaný ve sporu k započtení vzájemnou pohledávku, a
bylo-Ii uznáno, že namítaná protipohledávka není po práw do výše žalobni pohledávky, a domáhá-Ii se pak dřívějši žalovaný v novém sporu

čís.

-

15032 -

-

čís.

15033 -
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proti dřívějšímu žalobci zaplacení plné vzájemné pohledávky, jest zde
až do výše dřívější žalobní pohledávky překážka rozepře zahájené, po
případě rozsouzené.
(Rozeh. ze dne 12.

března

1936, Rv I 339/36.)

Protí žalobě na zaplacení 28.000 Kč vznesli žalovaní námitku rozepře
zahájené (rozsouzené), pokud jde o čá,stku 3'.398 Kč 15 h a přednesli
v tomto směm, že ve sporu, který vedli 'P~oh nynějšímu žalobci o .3.398 Kč
15 h, namítl žalovaný (nyněJší žalobce) "'počtením pohledávkú 28.000
Kč, o níž bylo uznáno nyní již pravoplatně, že po právu do výše 3.398 Kč
15 h nepozústává. P r v Ý s o u d žalobu zamitl; otázkou námitky rozepře zahájené (rozsouzené) se vůbec nezabýval. O d vol a c í s o u d
zrušil rozsudek prvého soudu, odmítl žalobu co do částky 13.000 Kč pro
zmatečnost podle § 477 Čí's. 3 c. ř. s., jina!k potvrdil napadený rozsudek.
Námitku rozepře zahájené a rozs'Ouzené neuznal důvodnou. D ů vod y:
V dřívějším sporu nynějších žalovaných byl žalován žalobce společně
s Aloisem B-em jako solidární spolu zavázaný o zaplacení částky 3.398
Kč 15 h s přísl. a namítl se spolužalovaným Aloisem B-emke kompen'saci se zažalovanou pohledávkou protipohledávky v částce 15.000 Kč.
Jest tedy zřejmo, že tyto ke kompensaci namítnuté :protipohledávky jsou
co do důvodu i výše totožné s pOhledávkami', jejkhž zaplacení se žalobce domáhá přHomnou žalobou. S druhé strany však nedostává se totožností stran v obou spmech, neboť v přítomném sporu vystu'Pu~e jako
žalobce pouze Antonín B., kdežto v dřívějším sporu byl vedle něho
spolužalován též Alois B., který vedle prvjmenovaného, tedy společně
s ním, námitku započtení protipohledáv<!k shora zmíněnýoh vznesl. Z tohoto důvodu není námitka litispendence důvodnou.
N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudek odvolacího i prvého soudu co
do částky 3.398 Kč 15 h a žalobu v této části odmítl.
Důvody:

Dlužno se zabývati z úřadu (§§ 233 a 240 odst. 3 c. ř. s.) námitkou
zahájené rozepře co do částky 3.398 Kč 15 h, kterou žalovaná strana
v řízení první 'stolice uplatňovala, o níž však rozhodl teprve odvolad
soud, kdežto první soud se jí' vů:bec nezabýval. V příčině této námitky
nejde pmto o souhlasná usnesení soudů nižších stolic, která by dovolací soud nemohl přezkoumati (viz 110zhodnutí Čí's. 8229 Sb. n. s.). Dří
vějM spor, jehož se odvolací soud v této pří'čině dovolává, ,byl pravoplatně skončen rozhodnutím nejvyššího soudu ze dne 29. března 1935,
jímž doV'olání nebylo vyhověno. V onom sporu bylo pravoplatně rozhodnuto, že žalovaní Antonín B. (nynější žalobce) a Alois B. jlSou povinni zaplatiti žalují:eí straně (nynějši žalované straně) rukou společnou
a nedílnou částku 3.398 Kč 15 h s pHs!. a že až do výše této částky namítané protipohledávky žalovaných 13.000 Kč a 15.000 Kč nej'sou po
právu. V příčině dílčí částky 3.398 Kč 15 h z nyni zažalovaných pohle-
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. k b 10 tudíž již v onom sporu, a to nyní již pravoplatně rozh~?nu!?
d§":Ji / ř. s.), že tato částlka nyně,jšímu žalohcl a AlolS~ B. ~epn'slus1.
~e rávem vylučuje odvolací soud totožnost. stran pro,to, ze pry v tomto
s gru vystupuje jako žalobce pouze Antonm B., kd,ezto v,~,sp.?ru C. byl
Pdle něho spolužalován též Alois B., neboť stačl', ze v pneme nym za~el
any'ch a tehdy k za'počtení namitaných pohledávek hylo ve sporu, C,
za ov ,
,
h d t'
. ,
" oli nynějšímu žalobci jednáno a pravoplatne roz o nu o, ze. neJsou
1 ~rp'rá'vu částkou 3.398 Kč 15 h; žádá-li nyní žalob,;e, z~plaeenr pohlePd' k ,které namítal společně s AIOlsem&-em ve zmmenem sporu k zaave ,
I . k ' I bk '
očtení, od strany, která v onom sporu vystupova. ~ J~'? za o ')'ne:
~ plné jejich výši, pak musí proti sobě necha!1 plahl! namltku zahaJ,~ne
(n ní j'iž rozsouzené) rozepře i co do celé částky 3.398. Kč 15 h s pnsl.
Z {ěehto úvwh vyplývá, že v t.omto sporu ~ ve sporu C Jde. co o do. č~stky
3.398 Kč 15 h o totožnost naroku a totozno~t..str~n,ktera zustav,a ned tčena Um že v posledním sporu byl s nyneJslm zal'obcem spoluzalov? téŽ Aloi~ B. V pří6ně této částky šlo tudH v době vynesení rozsudku
~~~dŮ nižšíoh stolic o zahájenou rozepři, ke k~eré bllo z úředni l11?Cl
""hlížeti' pokud soudy nižšílch stolic o žalobOlm naroku co do teto
pn
,
,
d 'h d
I"
dl S 47°
č" stky věcně rozhodly, hylo z podnetu po ane o ovo ant po e
p~slední odstavec a § 513 c. ř. s. v p'ří,čině této částky rozsudky tllzsl'ch
soudu zrušiti a žalobu odmítnouti'.

"".J

čís.

15033.

Předpisy dvilního řádu ~oudniho o p~né moci se liší od předpistt
občanského zákona o zmocmtelském pomeru.

Byla-li vykázána nepra"á procesní pln~. moc, n:byla str~a .v řízeni
vůbec zasltoupena a toto jest podle § 477 CIS. 5 C. f. s. Zlmatecne.
Nebvla-Ii žaloba doručena straně, která změnila bydliště, nýbrž
byla-Ii uložena na poště, jest tu zmatečnost podle § 477 čis. 4 ,co ř. S.
(Rozh. ze dne 12. března 193(}, R II 615/35.)
Do rozsuclku p r v é h o s o u d u, jimž b~lo. žalobě vY'~ověno rozsudkem pro zmeškání., podal žalovaný ~dv,olam pro zmatecno:t podle
§ 477 čís. 4 c. ř. s., již shledával v tom, ze zaloba nebyl~ mu vube~ doručena, poněvadž v době clO'fll'čení žalo'by v P. ~e ne.zdrz~~al a an,l t~m
. nebydlel. Na 2lpátečnfm lístku je~t poznámka posto;,mh.? z.nz.ence, ze ~a~
loba žalovanému nemohla býl! doručena, protoze presldhl bez udam
ad,-esy a že proto bylo dáno oznámení. a. zásH~a byla ulož;na na. poště.
O d vol a c í s o u d nevyhověl odvolal1l. D u vod y: Nahradm doru. čení nebylo sice na místě, když adresát pá'esídlil z udané adresy, avšak
odvolatel udělil plnou moc Dr. Zikmundu W-ovi, .alby ho zast~poval ve
sporu, za tohoto se dostavil Dr. P. jako jeho 'konCIpIent 'k prvOlmu r.oku,
ohlásil námitku věcné nepříslušnosti, p<1píraje žalobní nárok, podpIsem
protokolu o prvním roku vzal na vědomí, že se ústní líčení nařízuje ·na
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den 14. října 1935 o lG. hodině dopoledni<, ale k tomuto ústnimu líčení
se nedostavil. Doručeni žaloby se sice nestalo, avšak nedostatek doručení byl sanováTI tím, že zástupce odvol'atelův k prvnímu roku se dostavil, jednal a pom-šeni předpisů o doručení nevytkl ve smyslu § 196
c. ř. s. (srovnej Neumann, Kommentar zur ZPO. III. vyd. 1914, str. 709).
Poněvadž dostavení se právního zástupce odvolatele k prvnímu roku má
týž účinek, jakoby se od~olatel sám dostavil (§ 31 c. ř. s.) a porušeni
předpisů § 106 c. ř. s. nebylo ~ytýkáno, ač od~olateli okolnost tato byla
známa, nelze mluviti o tom, že odvolateli byla odňata možnost před soudem projednávati a není rozsudek pro zmeškání stižen zmatečností podle
§ 477 čís. 4 c. ř. s. Avšak ani zmatečností podle § 471 6s. 4 c. ř. s. tu
není, poněvadž zástupce odvolatelův vzal podpisem protokolu na vě
domi, že ústní přelíčení se naři'luje na 14. října 1935 10 hodin, ke kterémužto roku se pak nedostavil, načež k návrhu žalující byl právem vynesen rozsudek pro zmeskánL
N e j v y Š š í s o u cl zrušil usnesení odvolacího souelu i rozsudek
prvého soudu s řízením mu předcházejícím pro zmatečnost a prvému
soudu uložil, by o žalobě znovu podle zákona jednal.
Dů

vody:

vytýká n8Jpadenému usnesení zmatečnost podle § 477
4, 5 a 9 c. ř. s. a nezákonnost, leč provádí jen důvody zmatečnosti
podle § 477 Čí·s. 4 a 5 c. ř. s., uv{rděj'e, že mu nebyla žaloba řádně doručena, že Dr. Zikmundu W"ovi, který !při prvním roku i jeho jménem
vystupoval, neudělil procesní plnou moc, a že plnou moc, kterou Dr. W.
soudu předlložil a která byla opatřena i podpisem stěžovatelovým, podepsal jeho jménem a bez jeho vědomí a souhlasu spolužalovaný ing.
Pavel S. Že žaloba nebyla stěžovateli řádně doručena, vyslovil již odvolací soud. Pokud jde o tvrzení stěžovatele v příčině plné moci Dr. W-a
udali koncipient Dr. P. a spolužalovaný ing. Pavel S., jejichž výslech
dovolací soud podle § 473 ll., 513, 514 II. c. ř. s. nařídil, že ing. Pavel S.
byl stěžovatelem zmocněn k jeho soudnímu a mimosoudnímu zastupování ve všech věcech, týkajícíoh se firmy "č. P.«. že stěžovatel udělil
také Dr. W-ovi v jiné právní věci všeobecnou a neo'bmezenou procesnr
plnou moc, a že se proto jmenovaní považovali za oprávněny, plnou
moc, kterou udělil Dr. W -ov; spolužalovaný ing. Pavel S., podepsati
i jménem stěžovatelovým. Tím jest zji·štěno, že procesní- plná moc, kterou se vy1kázal u soudu koncipient Dr. W-a, nebyla pokud jde o stěžo
vatele ipravou, neboť nebyla opatřena jeho vlastn'oručním podpisem.
lkodyby z výpovědí Dr. P. a ing. S. bylo lze vyvozovati, že tito byli skutečně zmocněnci stěžovatelovými ve smyslu občanského p.ráva (§§ 1002
a násl. obč. zák.), nestačí to v procesním řízeni, neboť předpisy civilního řádu soudního vyžadují, aby takový zmocněnec vůči procesnímu
soudu a procesnímu odpůrci prokázal při prvním procesním úkonu své
zmocnění listinou, 1. j. řádnou písemnou plnou mocí (§ 30 I. c. ř. s.),
a soud má z úřední povinnosti v každém období právní rozepře hleděti
Stěžovatel

čís.
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k nedostatku plné moci a zaříditi, čeho třeba k odstranění tohoto nedostatkou (§ 37 c. ř. s.). Těmito předpi.sy jest upraveno postaveni zmocněncovo v procesním řízení za tím účelem, ",by zamezeno bylo zbyteč
nému protahování· tohoto řízení a by nedošlo k případné jeho zmateč
nosti (§§ 477 čÍs. 5, 529 čis. 2 c. ř. s.). Zmocnitelský poměr jest tu tedy
upraven s hlediska procesuálního, 1. j. veřejnoprávního, a odchyluje se
v mnohých bodech od úpravy, kterou dal tomuto poměru občanský zá. kon (§§ lG06, 1008 obč. zák.), který upravil jen vnitřní poměr mezi
zmocnitelem a zmocněncem a utvořil takto smluvní podklad pro procesní
plnou moc, na jejíž základě předsevzaté procesní úkony mají pak proti
odpiírci týž úČlilTIek, jwko by je strana sama byla předsevzala (§ 34 c.
ř. s.) (srovnej Neumannův Komentář k c. ř. s., vydáni 1927/1928,
str. 484/485). Prvním požadavkem ·každé 'procesní plné moci jest její
pravost, o níž nesmí býti poch)"bnosti (vi'z § 30 II. c. ř. s.). V souzeném
případě udali 'koncipient Dr. W-a i, ing. S., že .podpis na plné moci procesnímu soudu p,ředložené není podpisem stěžovatelovým, nýbrž byl bez
jeho vědomí· připsán buď Dr. P-em nebo spolužalovaným ing. S-cm.
I kdyby Hto byli podle předpisů občanského práva zmocněnci stěžo
vatele a byli se považovali k tomuto ú'konu za oprávněny, nebyl tím odstraněn nedostatek pravosti· dotčené p~ocesní plné moci, která proto nedostačovala ok p,rokázání jejich zmocnění k zastupování stěžovatele ve
sporu vůči soudu a stěžovatelovu odpů'rci. Ježto stěžovateli nebyla žaloba řádně doručena [srovnej k tomu Věstník ministerstva spravedlnosti
z rol<u 1928, str. 189, § 14 (3) lit. a), b) 1 a stěžovatel svých udánlivých
zmocněnců ve sporu dodatečně neschválil, trpí celé řízení, po·čínají-c doručením žaloby zmatečností podle § 477 čf.s. 4 a 5 c. ř. s. Na soudu prvni
stol ke bude, aby žalobu, vrácenou poštovním úřadem a založenou ve
spisech, doručil nynéj'šímu v)"kázanému právnimu zástupci stěžovatelovu
(§ 93 c. ř. s.) a o ní pak podle z,"kona jednal.
čís.

15034.

účinnost usneseni, .iimžexekuční soud vyloučil dobytek z popisu II
odhadu nemovitosti a tudíž z dražebního řlzení, pro exekuci mobilámí
vedenou na týž dobytek.

(Rozh. ze dne 12.

března

1936,R II 93/36.)

Dlužník navrhl, by z mobilámí exekuce byla vyloučena dobytčata
(i<ráva a tele [jalovice]) tvrdě, že jsou Ipřislušenstvím jeho hospodář
ství, že potřebuje jich ,pro potahy v hospodářství a že nemůže bez nich
hospodařiti. Exekuční soud náwhu vyhov'ěl a zrušil exekuci, pokud jde
.' O tento dobytek, podle § 39 Č. 2 a § 252 ex. ř .• maje za to, že jde o pří
slušenství nemovitosti dle § 294 obč. z., poněvadž dobytka pro hospodářství na nemovitostech jest ne2Jbytně potřebL Rek u r sní s o u d
návrh zamítl.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
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patřících žalovaným, bylo vyhověno s o u d Y vše ch tří s t o I i c,

D ů vody:

nejvy

Podle § 296 obč. zák. pokládá se dobytek, patřící k nemovítému
statku, za příslušenstvil statku, pokud ho je zapotřE!bí k dalšímu řád
nému provozu h.ospodářství. Zákon klade tedy váhu na to, ahy dobytek,
má-li býti považovaán za příslušenstvi nemovitosti, sloužil jejím hospodářskj:m účelům. S tohoto hlediska nezáleží pak na tom, zda vlastník
usedlosti a dobytka k ní patřiciho na usedlosti sám hospodaří nebo zda
hospodaření přenechal někomu jinému, neboť i v tomto posledním pří
padě zůstává dobytek příslušenstvím nemovitosti, je-li ho podle § 296
obč. zák. zapotřebí k dalšímu řádnému provozování hospodářství. Nelze
proto souhlasiti! s reknrsním soudem, pokud vychází- z názoru, že zabavená dobytčata nejsou příslušenstvím hospodMství, patřícího spoluvlastnicky dlužníku Franti,šku P-ovi již z toho důvodu, že dlužník na usedlosti
sám nehospodaří a že tedy on sám k řádnému provozu hO"spodMství
nepotřebuje dobytka. Přes to však nelze dovohcímu rekursu dlužníkovu·
vyhověti. Podle spisů okresního soudu ve V. byla dne 25. září 1934 povolena exekuce vnucenou dražbou spoluvlastnických podílů nemovitostí
patřidch dlužniku FrantÍ'šku P., a pří odhadu vykonaném v tomto dražebním řízeni dne 20. listopadu 1934 - tedy v době, kdy už bylo v mobil árn í exekuCÍ, vedené proti povinnému, provedeno zabavení dobytčat,
- bylo v odhadním protakolu výslovně uvedeno, že k usedlosti nepatři
žádný živý inventář. V lrsnesení ze dne 18. května 1935, jimž byH účast
niCÍ dražebního řízení vyrozuměni o výsledku odhadu, byly si·ce jako
inventář dražených nemovitostí uvedeny také jedna kráva a jedno tele,
ale usnesenim ze dne 8. srpna 1935 opravil pak exekučni soud hořejší
své usnesení potud, že se vylučuji jako inventář kráva a tele, ježto byly
v dřívějším usneseni uvedeny omylem. Také v dražebni vyhlášce nejsou
zab'Rvená kráva a jalovke uvedeny jako přislušenstvi dražených nemovitostí. Neuznal-li tudíž exekuční soud v tomto dražebním řízeni, v němž
mohl u .příležitosti odhadu nejlépe posouditi, které věd jsou příslu'šen
stvím nemovitostí podle §§ 294 a násl. obč. zák., zabavená dobytčata za
příslušenství nemoviltosti, patřídch spoluvlastnicky dlužníkovi, který
nyní navrhuje zrušení mobilární exekuce ohledně obou dobytčat -právě
z toho důvodu, že jsou při·slušenstvím těchto nemovitostí, - nepochybil
reikursní soud, uznal-li, že dobytčata nejsou přislušenstvím nemovitostí.
čís.

15035.

čís. 5 ex. ř.
§ 170 čís. 5 ex. ř. se nevztahuje na věcná práva v pozemlrové
knize nezapsaná. Tato práva nezanikají exekuční dražbou, véděl-Ii o nich
vydralitel nebo alespoň mohl-li o nich věděti.

K § 170

Předpis

(Rozh. ze dne 12.
Žalobě

března
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1945, Rv II 119/34.)
\

na zjištěni, že žalobkyni přísluší z důvodu vydražení nemovítosti služebnost chůze a cesty po pozemkových parcelách, vlastnicky

Š

š i m s o ude m z t,ěehto
důvodů:

Držby práv se nabývá jejich výkonem n~ vlastnim jmé~ě (§ ~12 ob~.
Ú'k..) a jest tudíž třeba jednak vÝ'~onu p.rava a Jednak ~ule dIZltelsk,:"
t. j. vůle vykonáv.ati. obsa~ d.o~čeneho prav~ J~ko vlastm~o: ža~obkyne,
pokud. se týče lejl" predchudCl JezdIlI a chodIl! Jako vlastmcl mlyna v R
po sporné parcele od nepamětných dlob až do dob] posled~í, anIž byh
žádali- majitelů této parcely o dovolem, nebo za to neco plahh, a to prot~,
že cesty té potřebovali a potřebuji .pro .svůj. mlýn.' ježto )fné cesty nemay,
po které by se považovah .za ~pravneny. Jez?lt.1 z. mlynoa ~o B. a ~pet
Z toho plyne, že žalobkyne, pokud s,e tyče. J~JI predchudcl, vfkonavah
sporné právo služebnosti po uvedene ceste pko vlastmcl mlyna, te~y
jako své právo za účelem soU'kr.omohospodáJřské !,otř~hy. n:1Yna a ~:
nejezdili a nechodili po sporné cestě am obmysln,; am t~Jne a rovn,ez
ne jako po cestě veřejné. Ježto uvedené právo sluzebnosh ve vlastmm,
jméně ve prospěch mlýna v B. vyk~návali ž~~obkyně, pokud s,: týče TeJ;
předchůdci, nepřetržitě ,po dobu vIce pk lneeh let, nabyla zalobkyne
vydlržením sporné služebnosti (§§480 a 1470 obč. zák.), ač nepozbyla-h
.služebnosti té tím, jak za to mají žalovaní, že předchůdce žalovaný~h
Emil L. nabyl sporné cesty roku 1903 v exekuční dražbě. Avšak i tu Je
přisvědčiti názoru nižších sou~ů; že žalobikyně ~ýe.cten,é sl~žebnosti nepozbyla. Při sporné služebno~h Jde o .ne~~lh,~vn.1 .vecne pravo, nepodle~
hiající přiihlá'šce podle § 170 ČIS. 5 ex. r. Pnhh-zeh Jest ,proto k ustanoven~
§ 1500 obč .zák., podle něhož zanika1i práva vydržená, ale z pozemkove
knihy nez'řejmá, když ten, kdo převedl jimi zatíženou ne,?ovit?st n~ seb,:,!
· jedllá v důvěře v knihy veřejné, t. j. o břem~nu nevěd~l, a~1 o ner;' 1';1
obyčejné opatrnosti nemohl nabýti vědomostI. Nezamkajl teay vydrzena:
ale v pozemkové kni'ze nezapsaná práva, ani exekuční dražbou, kdyz
vydražitel o nilch věd-ěl nebo věděti mo·~l. ?tázka, zda jde. o takovou
nezaviněnou nevědomost, jest otá~kou pravn!. Kupoval-h EmIl L. v exekučnídražbě nemovitosti, bylo jeho povinností, by při tom jednal s dbalosti a olbezřetllostí která od každého při obyčejných sohopnostech
může býti požadována (§ 1297 O,?č. zák.). Bylo P!oto jeho ,p~vinn?st!
jalko pečlivého hospodáře, by nejen pozen;ky" Jez,: exekučnr dtrazb~
chtěl koupiti, na mí,stě si prohlédl, ale talke, by nahledl do pozemkove
mapy. Kd}"by tak blYl učinil, byl by seznal, že sporná cesta přiléhá na
· jedné straně k veřejné obecní cestě do B., na druhé ·straně pak k sou·kromé cestě statkMe S., za níž opět následuje O"becní veřejná cesta.
Kd}"by tudíž hyl Emil L. do knihovni mapy se podíval a .~P?r~ou cest~
· na mistě samém si byl náležitě prohlédl, nemohlo mu uJlII, ze sporne
· -cesty musí vlastníci mlýna v B. nezbytně používati k jízdě a chůzi do B.
a zpět a je nerozhodno, zda je t"ké viděl jezcliti. Nejednal proto EmIl L.
při exekuční koupi s potřebnou opatrností, tato jeho neopatr~os! J~st
přičinou neznalosti skutečného stavu a nemůže se dovolavah duvery
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v knihy veřejné, když důvodně jest za to míti, že při zachovámí povínné
opatrnosti ?yl by mohl a musil seznati, že knihovní stav se nesrovnává
se skutečnym stavem.
čís.

PensiJní

15036.

pojištění.

,Kancelářš~ zaměs~ci p~léhajl pensijnímu pojištění již svojí přf
slusn~ k te~ skupme; netreba, aby konali práce převážně duševní.
POjem praCl kancelářských.

(Rozh. ze dne 12. března 1936, Rv II 925/35.)
Žalobce přednesl, že byl ve službách žalované od 4. března 1919 do
19. prosince 1933 a ač podléhal od 4. března 1919 pensijnímu pojištění;
podle § 1 zák. čís. 89/20 a zák. čís. 26/29 Sb. z. a n., nebyl žalovanou
k pensijnímu pojištění přihlášen. Jest narozen dne ll. listopadu 1875
a překroči-I tud~ž 55. rok svého věku. Poněvadž jest rok bez zaměstnání
měl by, kd)'lby byl býval přihlášen, proti pensijnímu ústavu nárok n~
důchod podle § 20 čís. 2 zák. čís. 117/34. Podle platu byl by býval
v~. smyslu .§ 4 z~k. ,čís. 26/29 zařazen do 6. třídy a podle § 21 ty mu
pnslusel z,akladnI duchod 3.600 Kč a za 178 příspě.vkových měsíců pří
platek po 25 Kč, tedy dal-šílch 4.450 Kč, tedy celkem 8.050 Kč ročně
čili 670 Kč 83 h :nesíčně, o které ho žalovaná poškodila tím, že ho, aČ
k tomu tyla povmna, k pensijnímu pojioštění nepřihlásila. Domáilá se
proto place;lÍ ;-enty v této výši. Niž š í s o u d y zamítly žalobu, ma)Ice za to, ze zalobce vzhledem k pracím, jež u žalované konal nepodléhal pojistné povinnosti.
'
Ne j v y Š š í s o u d uložil odvola·címu soudu nové jednání a rozhodnutí.
D

ů

vo d y:

Žalotce byl zaměstnán v podniku žalované firmy v době od 4. března
1919 do 19. prosince 1933. Pro jeho pojistnou povinnost přicházely by
tedy v úvahu zákony ze dne 16. prosince 1906 ČÍS. 1 ř. z. z roku 1907
v doslovu novely ze dne 25. června 1914 čí-s. 138 ř. z., zákon ze dne
5. února 1920 čís. 89 Sb. z. a n. a konečně záJkon ze dne 21. února 1929
čis. 26 Sb. z. a n. Podle zákona 6s. 89/2.0 Sb. z. a n. podléhají pojistné
povinnosti mimo jiné i zaměstnanci, kteří vylkonávají převážně duševní·
práce anebo k pmcím jiných osob 'pravidelně dozíra'F (§ 1 odst. 2 a),
a mměstnancí v kancelářích, písárnách, obchodech, skladech, dopravních a jiných podnicích, kteři vl'konávají kupecké nebo jiné vyšší služby
ve smyslu zákona čí-s. 20/10 ř. z. (§ 1 odst. 2 b). Zákon čís. 26/29 stanoví pojistnou povinnost pro určité skupiny zaměstnanců, zvláště pro
kancelMské zaměstnance vůbec, vyjímajíc osoby zaměstnané čištěním,
úklidem, hlášením návštěva posílkami, rozmnožováním písemností pouze
cestou chemickou nebo mechanickou neho podobnými pracemi (§ 1 č. 2)

a uvádi v § 1 odst. 2 zák. mimo tyto skupiny všechny osoby, jež jsou
pracemi převážně duševními (§ I odst. 2). Z toho vl'plývá,
že pokud jde o skupinu kancelářských zaměstnanců, netřeba, aby jejich
úkony měly povahu prací- pi'evážně duševních. Nižší soudy byly tedy
na omylu, když se toliko obíraly otázkou, zda práce žalobcem vykonané
byly rázu převážně duševního, nedb"jíce toho, že bncelářští zaměst
nanci podléhají pojistné povinnosti již svou příslušností k této skupině,
a když nezkoumaly, zda lze žalobce zařaditi do skupiny kancelářských
zaměstnanců, neboť o přfslušnosti ok této skupině nerozhoduje, v jaké
vlastnosU byl zaměstnanec do služ~b -přijat, jaký má Utul, plat a podobně, nýbrž skutečnost, jaké práce skutečně konal podle příkazu nebo
s vědomím zaměstnavatelovým, a podle povahy těchto skutečně vykonaných prací jest rozhodnouti, zda jde o kamcelMsl<ého zaměstnance.
podle § 16 zákona čis. 26/29 Sb. z. a n. jest n1Í'rok na dúchod invalidní
a starobní- vázán na. dokonání čekací- doby šedesáti pří,spěvkových mě
sÍCů; ježto tento zákon nwtyl úČlinnosti dnem 1. ledna 1929 (§ 198 zák.)
a služební poměr žalobcův se končil dnem 19. prosince 1933, dovršil
žalobce tuto čekací dobu, hledí-li se k ust"novení § 12 (3) zák., že
každý započatý přispěvkový měsk se považuje za dovršený. Stačí tedy
v souzené věci přihlédnouti toliko k ustanovení zák. ČíiS. 26/29 Sb. z.
a n. podle tohoto zákona nejde aní O to, by kancelářský zaměstnanec
.konal kupeclké nebo jiné vyššíslužty ve smyslu zákona o obchodnúch
pomocnící-ch, a poji'stná :povinnost jest jen vyloučena, jestliže hlavní
činností, která převažuje obsahově nebo časově, nebo která je ,podstatným předmětem služebního pomělTu, 'j-soll práce nižši po vzoru ukonů
uvedených v zákoně (§ 1 čís. 2 zák. čís. 26/29 Sb. z. a n.). Práce; které
žaJobce podle zji-štění, nižš·ich soudiů vykonával, byly z části nižšími (sluhovskými) úkony a čistými, posílkami, avšak z části též ryze kancelář· skýrni úkony. K posledním náleželo zřejmě registrováni kopírni knihy
faktur, ziJkládání opisů a prvopisů faktur, výprava pošty, pokud žalobce
psal adresy na obálky ,pro dodací listy a opisy samostatně opatří! pří
slušnými známkami podle toho, zda šlo o dopravu místní či do tuzemska
anebo do ciziny, zjistí! i váhu dopisů a nahlédl do t"bulek, z nichž muselo býti zjištěno příslušné porto, disponoval se známkami mu odevzdanými a vedl seznam známek. Dále náleží sem účast žalobce .při sestavování měsílčních výkazů dodaného zboží a provis! zástupců, ježto am
tu nešlo o rozmnožováni písemnosti pouze cestou chemickou nebo mechanickou, a konečně i telefonní služba a styk s úřady, pokud pří tom
žalobce vystupoval samostatně na podkladě vlastnich znalostí a úsudků
· a Se nemohl obmeúti na pouhé sděleni mll udělených příkazů. Nižší
soudy však nezjistily; kolik času vyžadovaly žalobcovy práce spadající
do jednotlivých skupin jeho zjištěných služebních úkonů, na které z těch
· úkonů při jeho služebním poměru musela býti kladena největší váha,
zda všechny tyto úkony žalobce konával pravidelně neto obyčejně jen
jistý druh z nich a ostatní pouze jen tehdy, když nebylo pro něho 'jiné
práce, aty totiž bylo využito jeho pracovní síly. Nelze tedy posouditi,
která· činnost byla převážnou ohsahově neho časově a kterou bylo lze
zaměstnány
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pokládati za podstatnou část jeho celkového služebního poměm. Věc
není tedy zralá k rozhodnutí a nejvyšší soud nemohl o ní rozhodnouti
(§ 35 zák čís. 131/31 Sb. z. a n.).
čís.

15037.

. Vzdal-li se ~aměstnanec mz?y pro případ "dočasného zastavení« pod_
ni!'u, pozbyl naroku na mzdu Jen tehdy, byl-li vysazen z práce skuteč.
nym zastavením provozu, níkolív jeho obmezením.
Z toho, že zaměstnanec po dobu obmezení provozu v podníku bral
podporu v nezaměstnanosti, nelze usuzovati, že se zřekl nároku na mzdu.
Podpora v nezaměstnanosti není totožná se mzdou ani není náhradou
za mzdu.
(Rozh. ze dne 12. března 1936, Rv II 122/36.)
Žalobce domáhá se na žal'Ovaném zaplacení nedoplatků mzdy za
dobu od 5. června 1933 do 4. března 1934, kdy byl z ,práce vysazen, a za
dobu od 4. března 1934 do 1. července 1934, v kteréžto době pracoval
pou~e obmezený počet hodin v měsi'ci a to pouze polovinu pracovních
h?dtn., Žalo~aný. namítal, že žalobci požadovaná náhrada nepřísluší, ponevadz s mm uJ ednal smlouvu, podle niž se žalobce vzdal nároku na
vyplac?ní ,mzdy za, dob~, kdy nebude zaměstnán a zavázal Se uplatňo
vatI sye naroky v te dobe n.. podporu v nezaměstnanosti. P r v Ý s o u cl
žal,obu zamítl, o d v a ci s o u d uznal podle žaloby částkou 3.750 Kč,
O u v.o.d y: V ?bdobl' od 5. ~ervna 1933 do 4. března 1934 bylo ve tkalcovne zalovaneho ob-mezene pracováno v době od 5. června 1933 do
14. července 1933, od 10. řijna do 17. prosince 19.33 a od 2. ledna do
4. března 1934, tedy celkem 25 týdnů. žalovaný v této době do práce
~e tkalcovně !alov<l!néh~ nebyl povolán a nepracoval. Podle toh,Q byl
zal obce v dobe obmezeneho provozu vysazen z práce do 25 týdnů. Podle
smlouvy ze dne 2. května 1933 příslušela mu za 25 týdnů práce v tomto
období mzda v obnose 3.750 Kč, neboť smlouvou, na niž se žalobce dovolává, měly býti upraveny poměry jen pro případ zastavení, avšak nikollv pro p'řípad oomezen! provozu tkalcovny. Vysazeni z práce obapolnou dohodou mezi zaměstnavatelem a.zaměstnancem jest přípustno
a dohoda něm je platná (rozh. čís. 13788 Sb. n. s. ). Než vysazení
z práce proti vůli zaměstnance není ;přípustno. Byl-Ii zaměstnanec vysazen proti své ~ůli, má nWrok na mzdu za celou dobu, po kterou byl'
v~sazen (rozh. ČIS. 14214 Sb. n. s.). Žalobce byl však v době obmezeneho provozu tkalcovny po 25 týdnů vysazen z ,práce proti své vůli,
neoylť prostě do práce povolán. Nutno mu proto přiznati nárok na mzdu
za oněch 25 týdnů v obnose 3.750 Kč. Jinak není odvolání opodstatněno,
neboť další zažalovaná mzda ušla žalobci proto, že tkalcovna byla zcela
zastavena. Žalobce dostával v době od 8. června 1933 do 14. února 1934
podporu v nezaměstnanosti. žalobce nemusí si dáti líbiti aby tato podpora byla mu na jeho nárok 3.750 Kč zap,Qčtena. Podle § 1155 obč, .

oJ

°

zá'k. musí si zaměstnanec dáti započísti jen to, .co ušetřil následkem
nekonání služby nebo co jiným použitim zíSkal. Podípora v nezaměst
rtanósti není žádnou úsporou následkem nekonání služby ani zisk z ně
jakého jiného použití. Podpora v nezaměstnanosti nehyla záJkonodárci
tehdy vubec známa a nemohl ji ,proto míti v § 1155 ooč. zák. ani na
mysli.
N e j v y Š š í s o u d nev)"hověl dovolání.

o ů vod y:
Mezi spornými stranami byla dojednána smlouva .ze dne .2. května
1933, pokud se týče ze dne 12. března 1934, podle které žalobce vzdal
se nároku na mzdu pro případ »dočasného zastavení« ,provozu tkalcovny
žalovaného a převzal povinnost, uplatňovati »své nároky na podporu
V nezaměstnanosti,<<. Ve sporu jde o vy\klad této smlouvy, zda totiž »zastavením 'provozu« lze též rozuměti aomezení .provozu tkalcovny. Odvolací soud zjistil, že ,při rozmluvě s mistry zaměstnanými v továmě, kterážto rozmluva předoházela sepsáni smlouvy z roku 19.33, neoylo řeči
o obmezení provozu, nýbrž 'jen o· zastavení tkalcovny, a že ujednání bylo
učiněno jen proto, ahy 'se nemusHi vždy po každé vypovídati, když tkalcovna zas.taví provoz. »Zastavení« a »obmezení« provozu nejsou výrazy
totožnými, naopak zastaveni vyluGuje ,přímo provoz, a o »zastavení«
'nelze mluviti., když se zach'O·vává provoz továrny, třebas jen v obmezeném
rozsahu. žalohcůvpracovní poměr nebyl l!~ušen, on se měl jen dob,ovolně podrobiti následkům případného vysazeni z práce. šlo tedy na
jeh,Q straně o zřeknutí se práva podle pracovní smlouvy jinak mu příslušejídho - totiž na placeni sjednané úplaty za práce,.k nímž. byl ochoten - a proto je za to mHi, že chtěl vzlU na se spíše menší než větší
,břímě. Ostatně smlouva byla sepsána továrním ředitelem žalovaného
a prolo, bylo-li v ní něco nejasně v)"jádreno, jde to na vrub žalov3!ného
(§ 915 ohč. zák.). žalovaný. nemůže ani z toho pro seb~ těžiti, že žalobce v době, kdy provoz v továrně nebyl úplně zastaven, nýbrž pouze
obmezen, pobíral od své organiMce podpory v nezaměstnanosti. Když
žalobce v té době žalovaným do práce nebyl přijat a ,neměl jiného výdělku, musil se zřejmě, aby svou ,existenci, zajistil, obrátiti na svou odborovou organisaci o podporu. a nelze v tom .spatřovati čin, z něhož hy
způsobem každou pochybnost vylučuj'ídm (§ 863 obč. zák.) dal na jevo,
že se zříká nároku na mzdu vůči zaměstnavateli. Podpom v nezaměst
nanosti nel'ze ztotožniti se mzdou, není to náhrada za mzdu příslušející
. zaměstnanci. proti zaměstnavateli, nýbrž příspěvek odborovou organisací jejímu členu poskytnutý, který má svůj základ ve smluvním poměru,
'založeném ,členstvím a stanovami je zaručen, a na tomto poměru neni
zaměstnavatel nijak zúčastněn. Pobíráním podpory vlfe~aměstnanosti
.není tudíž dotčen p.ří1padný nárok zaměstnancův na placení mzdy proti
zaměstnavateli, pokud takový nárO'k ie po právu, O. preklu~i nároku
podle § 1162 cl) ooč. z~k. .nemu·že býtHeči, .neboť v 6 .měsídQh pomíjí
jen nároky pro .př.edč,asn~ propuštění ze sluŽJby.{§1162
b) obč.
zák.).
.
.
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Zalobce neuplatňuje v tomto "poru takovou náhradu, nýbrž domáhá se
splnění smlouvy, t. j. prvotního nároku na zaplacení mzdy a pro takové
nároky platí promlčecí Ihlita tříletá od skončení služebního poměru
(§ 1486 čís. 5 obč. zák.).
čis.
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K § 879 čis. 2 obč. zák.

.
'
..
~...
Postup vymáhané pohledávky klientem advokatoVl, jemuz j~jl ~.
máháni bylo svěřeno, jest nicotný, i když postup stal se ke krytI úveru
poskytnutého advokátem klientu.

li!
[i'

stupu bankou U., postoupila je zá'roveň žalobci, neb žalobce, ačkoliv
měl shora uvedené pohledávky podle .obligační smlouvy postoupeny své
věrné ruce bance U., tím, že je zažaloval jménem cedentky, vzdal se
vlastně us,kutečněné jíž cesse v jeho prospěoh a nemůže se ji" dovolávati
toho, že je dostal postupem z důvodu poskytnutého úvěru, když se nový
postup stal za sp.oru a nestal se proto tento nový postl\p bez vztahu
k přikazu p.ohledávky pro cedentku vymáhati. Zákon uvedeným záJkazem sleduje účel, jednak aby advokát nepřevedl na sebe na škodu. klientovu, jenž se chce vyhnouti risiku sporu, sporný nárok, jenž se má státi
předmětem sporu, svěřen byv jemu klientem k vymáhání, jednak aby
chráněna byla důvěra ve stav advokátský.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

(Rozh. ze dne 12. března 1936, R II 128/36.)
Zalovaná vedla u okresního soudu ve S. exe'kucí proti firmě L. & B.
zabavením pohledávek téže firmy proti dlužníkům Ferdinandu L-~, El,se
L-ové a Janu P-ovi a to návrhem podaným dne 28. ledna 1935. Pred !Im
podala firma L. & B. žaloby proti týmii dlužníkům na zaplacení svych
pohledávek, kteréž žaloby byly podány prostředni:ctvím advokáta D.ra
A. -B. Zalobce Dr. A. B. tvrdí nyní v žalobě, že firma L. & B. postoup!l~
mu dne 4. a 5. ledna 1935 tyto pohledáv1ky k částečnému uspokOjenI
jeho pohledávky proti firmě L. & B. Tito poddlužnící, byli o.. postupu
řádně uvědomění, vzali postup na vědomí' a teprve po te byla pm daTU:
čena platební zápověd'. Zalovaná ~yla vyz:,á?a, aby exe~~c~ ~hledne
těchto pohledávek zastavila, což vsak neuČlmla a proto zada, zalob~,e
vynesení rozsudl<!U, jímž se exekuce ve?ená žalova~n~u zabave~~m a pn"
kázáním pohledávek, jemu postoupenych, prohlasu]e za ne~r:pustnou"
Proti žalobě namítla žalovaná, že postupy pohledá,vek tvrze~e zalo,bc~m
jsou neplatné z důvodu § 879 čís, 2 obč. zák, ježto žalobce jest pravnrm
zástupcem filmy L. & B., podal také v jejím zastoupen~' ~alO'by na zap,lacení proti poddlužníkům a dal si, pouze dávky postOUpItI podl~ :,I~stmho
tvrzení dne 5. ledna 1935, tedy v době, kdy tyto spory nebyly jeste ukončeny. P r v Ý s o u d uznal podle žaloby, odvolací 'Soud žal.obu zamítl; ,
D ů vod y: Podle § 879 čís. 2 obč. zák. je nicot~o~ sI?louva, kter?u Sl
právní zástupce převede na sebe zcela nElbo z bsh vec sporn.ou, .lemu
svěřenou nebo si dá slibMi určitý díl částky, která bude strane pns.ouzena. I ~ tomto případě dal si žalobce jako právní zástupce ced~n:~y
firmy L. & B. postoupi,tí touto její p':,hledávky, ~te~ p'řed tím, v jej.'~,
zastoupení zažaloval, tedy za sporu pre~ skončenut; jeho. v prve stoheL
Má proto odvolací soud postup uvede?yeh po~!edavek.hrmou ~ .
B.
žalobci, advokátu, který převzal od ll! prve pnkaz k Jl'ch, vymaham a
t<vk je zažaloval, za níeotný, Je nerozhodným, že žalobce fmancoval ce~
dentku, zapiljčiv jí obnos 50,000 Kč a že fírma se zavázala postupovah
mu všechny své pohledávky po případě jeho zmo;něncí b~nce '!:~ ve ~.,
která podle převzatého závaZ'ku i shora uvedene pohle<!avky jlZ ,!,el~
postoupeny, ale za účelem jejich vymáhiiní je postoupila zpět, fIrme
L. & B. a tato, uvědomujk své dlužníky shora uvedené o z!,etnem po-

.&,

i,l,
!,
\

D úvod y:
Názor odvolacího soudu, že postupní smlouvy jsou ni,cotné podle § 879
čís. 2 obč. zák., jest správný, nElbof žalobce si je dal postoupiti v době,
kdy jako právnÍ> zástupce firmy L. a B. podal žaloby za tuto firmu proti
postoupeným dlužníkům (26. prosince 1934), kdy spory pro jeho
klientku nebyly ještě ukončeny ani r.ozsudky v první stolki, což se stalo
18. ledna 1935, tedy v době, kdy mu bylo vymáhání těchto pohledávek
·svěřeno. Tím se stal.o, že hospodářský ús:pěch SpOTŮ měl připadnouti
nikoliv klientce žalobcově, nýbrž jemu a tomu právě čelí zákaz § 879
čís. 2 obč. zák. (roz,h, 11562, 12061 Sb. n, s,). Hospodářský účel postupu nemMe na tom nic měniti. Není správný aní názor, že smlouva
ujednaná proti zákazu § 879 čís. 2 obč, zák. není neplatná proti třetím
osobám, že není důvodu, aby byla z úřední moci prohlášena za neplatnou, když se klient nebrání. Ze znění zákona a jeho účelu plyne, že
. smlouva taková jest nkotná, neplatná <vbsolutně, že nemůže z ní nikdo
nabýtí práv, Musilo by se proto k tétn neplatností hledětí i z úřední
moci, kdyby nebyla namítána, (mzh. 7107 Sb. n. s.).
čis.
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K uvedomeniu dlžnika o postúpenf faktúmej valuty
zítkom na faktúre.

stačl

sdelienie ta-

(Rozh. z 12. marca 1936, Rv 111 667/35.)
Zalovaný bol od októbra 1930 do začiatku roku 1932 v obohodnom
spojení s firmou S., kt.orá mu dodávala tovar. Firnla S. dodávala a účto
, vala tovar žalovanému podl'a faktúr, z ktorých níe'ktoré (faktúry z doby
pred 26. maTcom 1931) opatrené boly razítkom »Zahlungen bilte au sschJoiesslioh an die L.-Bank zu Ieísten« , niektor-é razítkom »zediert und
ausschliesslich zahlbar der L.-Bank«, Iným ~posobom žalovaný o cesii
uveddmený nebol. Žalovaný platil svoj dlh z tohot.o spojenia priamo
19'
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firme S. jednak hotove, jednwk vo zmenkách. Podľa vyúčtovani,a žalovaného s firmou S, ku dňu 31. decemhra 1931 bol jeho dlh u tejto firmy
- s výhradou vyrovnania zmeniek - vyrovnaný. L. banka, ako cesionárka firmy S., žiadalaod žalovaného z<!platenie žalobnej sumy a žalobník ako .cesiO'nár L. banky, domáhal sa zaplatenia tejto sumy na žalovanom žalobou.
O b a niž š i e s údy žalobu zamietly.
N j v y Š š í s ú d rozsudok odvolacieho súdu rozviazal a uložil mu,
aby d'aJ.ej pojednával ,a znova rozhodol. D o vod y:
Důvody odvolacího rozsudku pro zamí,tnuti žaloby zakládaji se mezi
jiným především na okolnosti, že soud nepovažuje ,orazítkování' faktur
klausulí o postoupení dotčené částky za řádnou cesi L. bance, poněvadž
sloužilo prý pouze kontrole touto bankou a mimo to, že dotyčně faktur,
na nichž otisky razítka nejsou dost zřetelné, prý schází také oznámeni
cese, kdyby se i vycházelo z toho, že není třeba zvláštního oznamovacího do.pisu. Konečně, že prý platby žalovaného po 1. dubnu 1931, ban"
kou uznané, převyšují dluh žalovaného u této, a že prý banka nemohla
býti v pochybnosti, že platby ty se vztahují na cedované faktury a že
trpěla přímé placení firmě S.
Napadený rozsudek opírá' ·svůj úsudek, že ony fakturní částky nebyly skutečně cedovány,nyhrž že orazítkování faktur nátiskem, že. js~u
cedovány, se stalo pouze za účelem kontrolním, o tyto C!kolnosh: ze
banka nesdělila cesi žalovanému ta.ké zvlá!štním dopisem; že žalovaný
neplatil na určité faktury, ale splácel zaokrouhlené částky; že banka
také kontrolovala firmu S., 'kterou financovala a nevedla zvláštni účet
žalovaného, ale pouze účet firmy S., od které měla i Fné záruky než postoupené pohledávky; že banka vracela směnky, jí od žalovaného došlé
v prospěch dluhu firmě S., této firmě, že banka přes cese trpěla přímé
placení žalovaný,!! firmě S., 0' němž věděla a to žalovanému' nevytýkala,
takže tento mohl za to míti, že banka s pJa,cením tím souhlasí; že banka
zaná!šela platby, konané žalovaným přímo firmě S. do své kartotéky a
tím uznala, že se staly v její prospěch a že také vydala žalovanému na
jeho žádO'st výtah těchto plateb.
Dovolací žádost vytýká napadenému rozsudku, že porušil právo a
v několika směrech tato výtka také ohstojL
Jasný obsah klausule na fakturách, o něž tu běží, nepřipquští žádnou
pochybnost, že jde o cesi.
Odvolaci soud také přehliží, že žalobce již v nižších stolicích tvrdil
a dO'kazoval, že firma S. cedovala zmíněné -bance i ty své pohledávky
za žalovaným, 'které vznikly před 1. dl1'bnem 1931 a jejiohž saldo vykazovalo ke dni 26. března 193L 41.649 Kč 20 h, aniž ovšem žalovaný byl
uvědoměn a této cesi,. ,takže tento dluh mohl žalovaný účinně ""platiti
firmě S.a 'pouze tato byla rpovinna došlé částky odvádět bance: Dále,
že platby konané žalovaným přímo. fírmě S., o nichž se banka dověděla
včas, musela: považovati za: splacení zmíněného starého pOuze vnitřně
,cedovaného, dluhu Jl ,že se,o,ďalš[ch platbáCh žalováného hrmě S. banka

a

dověděla teprve v únoru 1932, načež pak ihned žalovaného o jejich zaplacení do své ruky up?~ínala;,~e žalovaný byl přímo upo~rněn na ,to,
že faktumí valuty, o nez tu bezI', byly cedovany bance; ze kartoteka
banky byla pouhou pomůckou za účelem kontroly, zdali firma S. sku-,
tečně odvádí postoupené pohledávky, a nikoliv součástí obchodních knih
banky' že banka směnky nevrátila firmě S., ale dala je této firmě jako
nový Úvěr a že pokud směnky byly zaslány bance žalovaným, toho také
, její valutou ve svých knihách uznala.
Kdyby se tyto okolnosti dokázaly, jevil by se postup fakturnich
částek, o něž tu jde, v jiném světle, zvlášť když k řádnému oznámení
cese fakturní valuty úplně stačí její sdělení razítkem na faktuře, jak se
v souzeném případě stalo, když placení zaokrouhlený.ch částek při existenci více účtů mezi obchodníky není nic neobvyklého a když platby
bez bližšího označení mají býti účtovány na starší z vÍ'Ce dluhů pro dlužníka stejně C!btížných, o jaké v souzeném případě běží.
Tim však, že napadený rozsudek k těmto okolnostem nezaujal stan'Ovi,ska, neni způsobilý k meri,tornímu přezkoumání dovolacím soudem,
takže nezbylo, než aby po rozumu § 543 osp. rozsudek odvolacího soudu
rozvázal.
Bude nyní na odvolacím 'Soudu, aby skutkový stav v uvedených ohledeoh náležitě zjistil, výtěžky tohoto zjišťování, hodnotil a Ipak znovu
rozhodL
, Podotýká se, že je poviností kupce, aby mu zaslaný obchodní dopis
si pečlivě a důkladně přečetl. Kd}'lby žalovaný byl této povinnosti vyhověl, musel na cese pohledávek fakturních přijíti, a t'O nejen ohledně
faktur po březnu 1931, které jsou - v protivě ke dřívějším, obsahujídm pouze otisk razítka s .prosbou O zaplacení zmíněné bance - opatřeny jasným orazítkováním, dávajícím zprávu o postupu jejich valut,
'ale ta,ké o těch pozdějších z nkh, u nichž otisk razítka toho není úplně
jasný, pokud je na nioh jasně čí,telné aspoň slovo »cedierl«, ,poněvadž
toto slovo stačilo, aby v žalovaném při nejmenším vyvolalo pochybnosti, komu má platiti a ho přimělo k dotazu u firmy S. ohledně vysvět
leni, resp. i zmíněné banky, kd}'by bylo pravdou, že byly k fakturám
přiloženy její složerrky. PŮ'kud ovšem otisk razítka není vůbec čitelný
a nedokáže se, že hy žalovaný právě ohledně těchto faktur byl snad
zvlášť upozorněn na cesi, osvobozují ho firmě S. konané platby.
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I. Otázku nároku na penziu pomocných zamestnancov

čsl

štátnych

dráb, ktorých služebný pomer bol podl'a § 135 vl nar. 15/1927 Sb. z.
a n. zmenený v pomer zriadenecký, treba posudzovať podťa § 7 odst. I
stanov penzijného fondu čsl. štátnych dráh a nie podYa § 7 odst. 3 týchto

stanov.")
*)Srovnaj: Sb. n. s. Č. 13895.
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II. Právny pojem definítivnej služby nie je vo vl. nar. č ••15/1?27 Sb.
z. a n. vyjadrený, ale vysvítá z §§ 2, 114, 1.21 ~ 123 sluzeb~eh~ poriadku' podstatným znakom definitivneho sluzebneho pomeru Je, ze ho
nemofuo rozviazať výpoved'ou. Ked'že je služebný Jl?lU~r zame~ov
§ 135 vl. nar. č. 15/1927 Sb. z. a n. takto upraveny, Je pop r a ve
d e f i n í t i v n y bez oh1'adu na tn, akú službu taký zamestnanec skutočne koná ako sa mu vymeruje a vypláca služebný plat, ako sa vymeruje penzij:rn základna a aké 5Ú iné jeho služebné pomery.
(Rozh. z 12. marca 1936, Rv III 672/35.)
žalobnfk nastúpil v ,;príli roku 1917 ako robotník u štátnych dr~h
a od 1. aprila 1923 bol i členom penzijného fondu československych st.
dráho Dňom 1. novembra 1930 bola prevedená zmena jeho služebného
porneru podl'a § 135 vl. nar. č. 15/19~7 Sb. z. a n. ~ žalo~~ík stal.sa i
stálym železničným zamestnancom. Vy~erom .nadl,te! slva statnych zelezníc v B. zo clňa 2. novembra 1933 bol zaloblllk podla § 116 odst. I a)
služebného poriadku v dósledku poklesu práce žele zn ke daný do ~ý
služby s tým, že nemá nárok~ na penziu. z důvodu § 7,odst. 3 penzl]nych
stanov. žalobník podal proh tomuto vymeru ,:pravn~ prostr~edok, ktorému ministerstvo železnic nevyhovelo. žalobmk domahal sa zalobou na
žalovanom .čsl. štáte plate ni a penzie v SUme 658 Kč 35 h mesačne o~
1. decembra 1933 na ktorú ako definitívny železničný zamestnanec ma
náTok Vše t k y' t r i s údy žalobe vyhovely. Na j v y Š š í s ú d
z týchto d 6 vod o v:
Základní právní otázku této rozepře, zda nárok železničních pomoc-.
ných zaměstnanců, postavených na r'Úveň zřízencům státníoh drah (~ 1,35
vl. n. 15/27) jest posuzovati podle 1. či 3. odst. § 7 stanov penSI]lllho
fondu státních drah, vyřešil nejvyšší soud již v rozhodnut~ Sb. n; s.
čís. 13895 a neshledává 'P.říčiny, aby se 'od tohoto rozhodnuh odchyll!.
Je 'Pravda - jak dovozuj~ do."olací ž~dost .žal~v~n~ho státu - , že
pomocní zaměstnanCI ve 'sluzebmm pomeru, premenenem podle § 135
vl. n. č. 15/27 Sb. z. a n. na poměr definitivních zřízenců, státníoh dr~h,
nejsou ve všem rovni definitivním zříze~cům, .protože zusta~ou na~ale
na místech systemisovaných pro pomocne zamestnance a n~pr~stoupl.na
systemisovaná místa pro definitivní zřízence, leč tento roz,dll ,ty~e 'se .len
skutečného konání činné služby, nemá vša!k vUvu na pravm raz ]e]lc.h
nového služebního poměru. Vždyť otázka, je-li služební poměr dehlll-.
tivní či nic, je otázkou právní úpravy konané slu~by a ta ~ ~. 135 vl. n.
č. 15/27 Sb. Z. a n. je provedena 'Odchylně od zasad .p~ve casl!. tohot~
vlád. nařízení., že zaměstnanec se ustanovUlje jen na urclte systemlsovane
místo.
Právní pojem služby definitivní není vyjádřen v~ ~l. nař .. č. 15/~7
Sb. Z. a n., vysvítá však v §§ 2, 114, 121 a 123 sluz. radu a !e te.n, ze
služební poměr definitivní nelze rozvázati výpovědL Je-I! sl~zebl1! poměr zaměstnanců § 135 vl. nař. takto u:praven, pak ]e po pravu deh~n: .
iivním bez ohledu na to, jakou službu takový zaměstnanec skutecne

koná, jak se mu vyměřuje a vyplácí služební plat, jak se vyměřuje pensijni základna a jaké jsou jiné jeho služební poměry. Pwto nelze činiti
rozdíl mezi definitivními zaměstnanci ve vlastním slova smyslu a jinými
zani,ěstnanci definitivními, jak neprávem má za to dovolací žádost.
K dalším vývodům dovoľání třeba předem vytkn01l'ti, že otázku vzniku
nároku na výslužné a zaopatřov,;cí platy nelze rozhodovati úvahou, zda
. pense je věd poměru služ~bního či poměrů platových, jak tomu chce
dovolací žádost, nýbrž jedině podle obsahu positlvních předpisů o tom
platných a těmi jsou pro tento spor vlád. nařízení č. 15/27 Sb. Z. a n.,
stanovy pens. fondu státních drah, kterýoh se toto nařízení dovolává
(§ 136) a služební řád železnic, jenž je základem celé služby železni,č
ních zaměstnanců.
Díl IV. části druhé vl. nař. č. 15/27 Sb. Z. a n., který utvořil novou
skupinu pomocný,Ch zaměstnanců v definitivním služebním poměru
(§ 135), je také provedením předpisu § 210 plat. zák-č. 103/26 Sb. z.
a n. právě tak, jako celé vlád. nař. č. 15/27 Sb. z. a n. je provedením
tohoto předpisu (odst. 1), že platové a slu'žební poměry jiných státní'ch
zaměstnanců než těch, které přímo upravil platový úkon, upraví vláda
naří1zením podle zá·sad, na' nichž je v}'budován tento zákon a to zaměst
nanoll ve státních nebo státem spuvovaných podnicích Se zřetelem ke
, zvláštním poměrům a potřebám těchto podniků.
Právě proto, že úprava byla provedena pro různé druhy státních
služeb osobi,tně, nelze k určení ,práva povinností skupiny jedné sáhati
k předpi,sům pro skupinu jinou a proto také jednotlivé otázky služebního
poměru železničnlch zaměstnanců nelze řešiti podle úpravy pomocných
zaměstnanců v jiných státních službách, tak zejména nelze bráti rozhodující zřetel v tomto sporu k předpisům o služebních a platových poměrech zřízenců podle vl. nař. č. 114/26 Sb. Z. a n.
S ohledem na vývody dovolací, žádosti třeba tu přece ok jejím poukazům na obdobu tohoto nařízení (č. 114/26) s vlád. nař. č. 15/27 Sb. Z.
a n. v otázce zde souzené - ,pensijní nárok - , nehledí-li se ovšem na
změnu dosavadního soukromoprávního služebního poměru ve veřejno
právní (§ 48 tohoto nař. ,č. 114/26 Sb. Z. a n.), poznamenati, že odohylná práva v pensijních poměrech zde nově utvořené sku,piny z,;měst
nanců (§§ 48-50 vl. nař.č. 116/26 Sb. Z. a n.), obdobné § 135 vl. nař.
č. 15/27 S.b. Z. a n. od pensijních poměrů zřízenců pragmatikálních, mají
svůj důvod v tom, že nároky nové skupiny (§ 48) na zaopatřovací platy
- nikoli výslužné - jsou plně upraveny již positivnímí předpisy tohoto
vlád. nař. č. 114/26 Sb. Z. a n. a stejně se skupinou zřízenců v soukromoprávním poměru s vyloučením ovšem § 34, který se týče jen zaměst
nanců vypověditelných (§§ 31, 50), ta!kže zaopatřovací nároky těchto
zaměstnanců. mají plný a jediný základ v tomto nařízení (č. 114/26)
a tím je úprava jejich zaopatřovacích platů zcela uzavřena.
Tomu však není tak s výslužným železničních pomocných zaměst
nanců podle vl. nař. č. 15/27 Sb. Z. a n., neboť tu vlastní podrobná
úprava odpočivných a zaopatřovacích platů předpisy tohoto nařízení vyčerpána není, neboť základ jich obsahuje § 118 služ. řádu a stanovy
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pensijního londu státních drah (§ 126 vl. nař. Ns. 15/27 Sb. z. an.)
a p'ředpisy § 126 až 132 vlád. nař. jsou jen doplňky jích. Podle těchto
předpisů je' základ nároků železničních pomocných zaměstnanců v rOdrobnostech určen předpisy ,stanov pensijního fondu a protože v těchto
předpisech chybl přímé opatření pro nově utvořenou skupinu nevypoVěditelných zaměstnanců pomocné železniční služby (§ 135 vl. nař.),
nezbývá než přidržeti se základního rozvrhu všeho železničního personálu
podle § 2 služ. řádu ve tři hlavní skupiny - definihvni, provisorni, zaměstnance přijaté na zvláštní služební smlouvu -, jehož se přidržuje
§ 1 vl. nař. čís. 15/27 Sb. z. a n. a jejž také zřejmě sleduje § 7 stanov
pens. fondu, neboť ten je založen na rozdílu právního postaveni těchto
tří hlavních skupin, a podle toho nutno výslužné nároky nové skupi~y
železn.ičních zaměstnanců (§ 135 vl. nař.) zatříditi do něikteré ze skupIn
zaměstnanců; jak je uvádí § 7 stanov pens. fondu, nikoli podle vnějšiho
označení »pomocní zaměstnanci«, jímž by ovšem spadali pod odst. 3 ;
§ 7, nýbrž podle právního rázu jejich služebního poměru a poněvadž
tím patří tato nová .skupina pojmově mezi zaměstnance definitivní (§ 2
čís. 1 služ. řádu), do skupiny těchto a tím pak také pod 1. odst. § 7
pens ..stanov.
Z § 129 vl. nař. ČÍ's. 15(27 Sb. z. a n. nelze pro opačný názor dovoditi nic, protože předpis tento je ve sporné otázce v obsahové souvislosti s předchozím § 128, který je z pensijní úpravy zaměstnanců
§ 135 právě proto vyloučen, že se tý'če zaměstnanců vypovědi,telných,
jakými' nová s'kup,ina § 135 vl. nař. čís. 15/27 Sb. z. a n. již není.
čís.
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odst. 2 zák. čís. 100/31 jest nezákonné t1>kové opatřeni nebo usneseni;
které se příčí j1>snémua nepochybnému znění nebo smyslu záJkona, jehoi
bylo nebo :něl~ býti na případ užito. Nestačí ~edy jen vý~lad .zákonného
předpisu, jehoz obsah a dos1>h je pochybuy. Skutkove predpoklady
nižších soudů odpovídají rozvodovým spi,sům. Žalovaná manželka, která
původně navrhla z1>mítnuU žaloby, připojila se po provedení části na-'
vržených důkazů k návrhu manželovu na rozvod pro nepřekonatelný
odpor proti manželo~i; rozvodo~ýrozsud~k je skut~čně opřen j.en o skutkové okolnostI, ktere byly manzely navzajem doznany. Vyvodtly-I! z tohoto postupu manželů nižší soudy, že tu bylo zakryté uznání· návrhu na
rozvod, jejž učinily obě strany, a zamítly-Ii následkem toho žádost
manželovu o rozluku podle § 17 rozl. zák. (které manželka odpomie)"
nelze v tom shledati nezákonnost ve vyloženém smyslu čl. V. čís. 1 zák.
čís. 251/34, neboť i nejvyšší soud v rozh. čís. 11498 Sb. n. s. vyslovil,
že § 17 rozl. zák. předpokládá rozvod ,bez souhlasu druhého manžela
a že by nebylo lze žádati za rozlu'ku na základě dobrovolného rozvodu,
zahaleného pouze ve formu uznávacího rozsudku. Zde sice nejde o rozsudek pro uznání v pravém slova smyslu (§395 c. ř. s.), ale došly-Ii
nižší soudy k souhlasnému závěru, že následkem souhlasu obou manželú s rozvodem jde o zakryté uzmání, nelze říci, že se tento přičí jasnému a nepoohybnému znění nebo smyslu zákona.
Čís.

74/30 a § 4 nař. čís. 79/30 Sb. z. a n.
vyplacenéh,o veřejnému stavebníkovi nelze vymá·
hati sporem, nýbrž rozhodují o něm úřady správni.
Kč\.

IV. zák.

Vráceni

Nejde ,o nezákonnost, jestliže nižší soudy zamítly žádost o rozluku
mallŽeIstvi podle § 17 rozl. zák. proto, že rozsudek r,ozvodový byl vydán
na základě návrhu obou stran na rozvod l11IInželství od stolu a lože a jen
na základě skutečností, jež obě strany navzájem doznaly.
(Rozh. ze dne 13. hlezna 1936, Rl 196/36.)
Niž š í s o u d y zammy návrh manželův, aby manželství jeho bylo
rozloučeno podle § 17 rozl. zák. proto, že rozsudkem rozvodovým, o nějž
stěžovatel svou žádost o rozluku opřel, byl vysloven sice rozvod po konhadiktorním řízení z viny obou manželů, avšak procesní soud zjistil rozvodové důvody na záJkladě skutkových okolností oběma stranami na-'
vzájem doznaných. Důsledkem toho nešlo vpravdě o rozvod nedobrovolný, n}obrž o zastřený rozvod dobrovolný, který nemůže býti podkladem pro žádost za rozluku podle § 17 uvedeného zákona .
. N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Pojem »nezákonnosti« rozhodnutí byl čl. V. čís. 1 zákona ze dne
ll. prosince 1934 čís. 251 Sb. z. a n. vyložen v ten smysl, že podle § 46

15042.

čís.

příspěvku

(Rozh. ze dne 13.

března

1936, R I 231/36.)

'žalující stát přednesl, že žalovaná obec předložila ministerstvusodální péče nesprávné mzdové listiny, podle nichž bylo žalované obci
ve smyslu čL IV. zák. čís. 74(30 Sb. z. a n., ,po případě vlád. nař. čís.
. 79;30 Sb.. z. a n. vyplacena pOQPora o 46.776 Kč větší, než by jí dle
skutečné doby práce zaměstnaného dělnictva náleželo. Tvrdí, že tímto
jednáním byla poškozena a žádá vrácení částky neprávem vyplacené.
Žaloba byla odmítnuta pro nepřípustnost pořadu práva s o u d Y vše c h
tří s tol ic, n e j vy Š š í m s ou dem z těchto
d ů vod

ů:

V otázce přípustnosti po,řadu práva není rozoodujídm, j<l'k žalující
strana svůj nárok označuj e, nýbrž přijde na podstatu věci, to je na právní
poměr, ze kterého se nárak dovozuje a na podstatu nároku, jak se podle
toho jeví. V souzeném případě uvádí žalující strana, že stát byl jednáním
žalované obce poškozen, v podstatě jde však o řádné vyúčtování stát-
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nHlo přispě\Oku, který podle obsahu samé žaloby byl žalované obci povolen na základě čl. IV. z<ikona čís. 74/30 Sb. z. a n. (kterým byl doplněn zákon ze dne 19. července 1921, čís. 267 Sb. z. a n. o státním
příspěvku k podpoře nezaměstnaných) a § 4 vlád. nařízení čís. 79/30
Sb. z. a n. Jak povolením příspěvku, tak také podle zpusobu, jak ho mělo
býti použito, by! mezi státem a žalovanou samosprávnou veřejnou korporací založen poměr veřejnoprávní, jehož zlikvidov'ání patří úřadům
správním a nemůže býti předmětem jednání' a ří'zení před soudy. žalující
strana poukazovala k rozhodnutí čís. 8807 Sb. n. s. neprávem. Tam šlo
o stavební přípsěvky a to podle starších zákonů, jimž chybělo obdobné
ustanovení, jaké bylo později pojato do §§ 46 zákonů čís. 44/27, čís.
43/28 Sb. z. a n. Ve zmíněných obou §§ 46 pak bylo výslovně stanoveno,
že ani ony právní poměry mezi stavebníkem a státem nejsou občanskými
právními věcmi a že spory z nich jsou vyloučeny z pořadu práva. V citovaném rozhodnutí bylo také naznačeno, že případ tam souzený nelze
ztotožňovati s udílením podpory v nezaměstnanosti a j. V souzeném
případě jde právě o takovou agendu veřejné správy, o produktivní péči
o nezaměstnané státním p>říspě\Okem, který se poskytuje jenom veřejno
právním činitelum jako takovým, takže mezi těmito a státem je poměr
veřejnoprávní a o nárocích z něho musí býti rozhodnuto v řízení správním. Z § 7 vl. nař. čís. 79/30, k ni muž bylo v rekursu zvlášť poukázáno,
nelze dovoditi, že by k uplatnění nároku na vrácení byl v zákoně nebo
nařizení zamýšlen pořad práva, a docela neprávem žalující strana rozlišovala zde mezi výrazem »žádati« a »naříditi«. Stanoví-li právní' před
pis, že stát může za jistých podmínek žádati vrácení, je tím dán podklad
právního nároku, ale nelze z tohoto obratu dovozovati, že je to nárok
soukromoprávní" který by musil býti; uplatněn před soudem.
čis.15043.

Podte § 13 vL nař. ze dne 23. záři 1920 čis. 545 Sb. z. a n. jsou poviInni spoluvlastnici zcizené nemovitosti zaplatiti dávku z přírůstku hodnoty rukou nerozdílnou. Zaplatn-li nabyvatel dávku za několik spoluvlastniků-zcizitelu, jest oprávněn domáhati se postihem podle § 1358 '
obč. zák. náhrad,y na každém spoluzciziteli solidárně.
(Rozh. ze dne 13.

března

1936, Rv 159/34.)

Žalobce tvrdí, že se žalovaní !při prodeji nemovitosti zavázali zaplatiti solidárně dávku z přirůstkuhodnoty; to však neučinili, takže ji musili
zaplatiti 'kupitelé, kteří mu tuto pohledávku postou-pHi, a domáhá se jejího solidárního zaplacení na prodatelích. Niž š í s o ud y uznaly podle
žaloby, o d vol a c í s o u d k odvolání žalovaného Josefa P-a, v němž
popíral povinnost zaplatiti dluh solidárně s druhou žalovanou, z těchto
d ů vod ů: Byl-li dluh prodávajících vůči zemskému inspektorátu solidární, zůstal takovým též vůči cedentům žalobcovým. Ustanovení § 1358

obč. úk. nerozeznává, z jakého titulu vznikl dluh třetí osobou zaplacený, a proto jest ~ez ,význa';1ll, .ž.e dávka b~la ul?žena prodávajícím
z důvodu veře]nQpravmho a ze tez na takovem duvodu se zaklad~lo
ručení cedentů za její zaplacení. Tvrzení žalovaného, že postupItelé zalobcovi platili jen svůj dluh založený na dávkovém řádě, odporuje jak
obsahu záručního platebního rozkazu, tak i dávkovému řádu, dle něhož
dáv'kou povinným -jest prodávající, kdežto kupujicí za zaplacení dávky
jen sub~idiárně ručí. Ne~och~bil tudíž .prvý !oud, . když ~zn~l prvžalovaného povinným zaplatItI nahradu davky zalobcI solldarne s druhožalovanou.
N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Dovolací soud přezkoumav rozsudek odvolacího soudu na podkladě
dovoladoh důvodů a v mezioh dovolaCÍ'ch návrhu, shledal, že napadený rozsudek odpovídá jak stavu věci, tak i zákonu, takže
není důvodu, aby byl změněn nebo zrušen (-čl. 1. zák. z ll. prosInce
1934 čís. 251 Sb. z. a n.). K vyvráceni vývodů dovoláni stačí poukázati
na ustanovení § 13 vládního naŤÍ<zení ze dne 23. zářÍ' 1920 čís. 545 Sb.
z. a n., podle něhož jsou povinni zcizitelé nemovitosti zaplatiti dávku
'z lpřírůstku hodnoty rukou nerozdílnou, a nabyvatel ručí za dávku při
nedobytnosti u zcizitele, a na rozhodnutí uveřejněné pod čís. 5504
Sb. n. s.
uplatňovaných

čis.15044.

Postoupil-li vyrovnaci dlUžnlk před zahájenim vyrovnáni své pohledávky k zajištěni (kryti) pohledávky vyrovnacího věřitele, jest vypočísti vyrovnací kvotu z celé pohledávky v době vyrovnání nezapravené.
Nejistota, 2lda a pokud vyrovnaci věřitel není kryt f1lacením na základě Oddělovacího práva, neopravňuje vyrovnaciho dtužn:ika ke složení
vyrovnaci splátky na soudě podle § 1425 obč. zák.
(Rozh. ze dne 13.

hřezna

1936, Rv I 848/34.)

o jmění žalovaného bylo zahájeno v roce 1930 řízení VY'rovnad,
které skOll'čilo přijetím vyrovnání na 50%. Vyrovnací kvota byla splatna
. v 5 čtvrtletnídh splátkách, počínajíc dnem 1. srpna 1930. Před zaháje. ním vyrovnání postoupil žalovaný ke krytí své pohledávky žalující firmě
pohledávku, již měl proti M-ovi. žalobkyně domáhá se žalobou zaplacení
zbyiku obživlé pohledáV1ky, tvrdk, že žalovaný, ač byl na to upozorněn,
plahl splátky vyrovnací kvoty podle svého vÝ1počtu v menší výši, než
j3!k by měl správně platiti. Proti žalobě namitl žalovaný, že žalující
firma nezapočítávala do své pohledávky další částky jí zaplacené z po. stupů před splatností <první částky kvoty, jež jí do této doby zaplatii
M. ve výši 3.419 Kč 55 h, takže, i když se vezme za základ vý'počtu
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kvoly přihlášená pohledávka žalohkyně ve výši 27.919 Kč 10 h, zbývá
po odečtení hořejších ,částek nezaplacený zbytek pohledávky 23.313 Kč
55 h; činí, tudíž 10% čásvka hoty 2.331 Kč 30 h, kterou žalovaný řádně
platil. Niž š í s o u d y žalobu zamítly, o d vol a c í, s o u d z těchto
d Ů vod ů: Žalobkyně měla oddělné právo na pohledávky jí před zahájením vyrovnacího řízení postoupené. Skutečnost, že žalobkyně obdržela v době mezí přijetím vyrovnání a splatností první vyrovnací
splátky, to jest mezi 14. d'Ubnem a 1. srpnem 1930, od postowpenéhD
dlužníka M-a úhrnem 2.000 Kč, nemá vlivu na výši vyrovnacích splátek,
jež má žalovaný platiti (§ 11 vyr. řízení rak., rOZll. čís. 3852 Sb. n. s.).
Zmíněným placením 2.000 Kč nebyla žalobkyně zcela uspokojena. Jelikož
měla oddělné právo k postoupeným pohledávkám, může, dokud nárokem
svým úplně není uspokojena, žádati, aby vyrovnací dlužník platil to,
k čemu vyrovnáním se zavázal. Soud odvolací přes to potvrdil rozsudek
prvého soudu žalobu zamítající. Neboť žalovaný jako vyrovnací dlužník
v .Osnově vyrovnaCÍ'« výslovně si vyhradil, že vyrovnací kvoty, ktene
připadnou na pohledávky popřené dlužníkem, budou zajištěny složením
u soudu. Právní názor o vHvu na vÝ'ši vyrovnací splátky, obdrželi-li
vyrovnací věřitelé před splatností první vyrovnací splátky částečného
zaplacení nárokem oddělným, není v zákoně výslovně řešen. Lze zastávati právnkky i názor opačný. Žalovaný složil včas u okresního soudu
pětkráte po 500 Kč, tudíž úhrnem 2.500 Kč. K tomuto složení byl žalovaný vzhledem k "Osnově vyrovnacf« oprávněn. žalovaný není v prodlení co do splnění závazků soudním vyrovnáním převzatých. Neoživla
proto dle § 57 vyr. ř. rak. celá pohledávk<l žalobkyně, ný,brž mohla by
žalobkyně toliko žádati, aby žalovaný svolil, by z částek u OKresního
soudu složených bylo ji vydáno tolik, kolik schází do plných vyrovriackh
splátek jí poříslušejících. To žalobkyně v tomto sporu nežádá a nemohlo
jí býti přiznáno (§ 405 c. ř .s.).
N e j v y Š š í s o II d uznal podle žaloby.
Důvody:

Správným jest právní názor, že právo žalobkyně na pDstoupené jí
žalovaným pohledávky bylo právem oddělným. Není sporu o tom, že
žalovaný postoupil žalobkyni před zahájením vyrovnámí svou pohledávku proti M. ku krytí pohledávky žalobkyně. Nebyla tedy pohledávka
žalovaného proti M. postoupena žalobkyni na místo placení, jak dovozuje žalovaný v dovolací odpovědi, nýbrž jen ku zajištění pohledávky
žalobkyně proti žalovanému. Nabyla tudiž žalující firma ku postoupené
pohledávce oddělného práva a nemají proto platy konané postoupeným
dlužníkem žalobkyni po přijetí vyrovnáni vli" na výši pohledávky, již
jest vzíti za základ při výpočtu vyrovnací kvoty (srovn. čís. 3852, 3999
Sb. n. s.). V době přijetí vyrovnání (14. dubna 1930) činila pohledávka
žalobkyně 25.312 Kč 10 h, tudíž splátka vyrovnací kvoty, splatné dne
1. srpna 1930, činila 2.531 Kč 20 h, nikoliv 2.331 Kč 30 h, jež žalovaný
žalující firmě zaplatil. Totéž platí i o dalšich vyrovnací·ch splátkách.

Jde nyní o to, zda žalovaný splnil povinnost, uloženou mu vyrovnáním,
tím, že složil v den splatnosti té které vyrovnací splátky pro žalobkyni
_ kromě shora uvedené ,částky zaplacené žalobkyni přímo ještě k soudu
500 Kč. Předpisu § 1425 obč. zák. nelze tu použíti, ježto důvody, pro
které lze s účinkem placení složiti dluh k soudu, musí tkviti v osobě
věřitelově (srov. Sb. n. S.Čís. 10174). Jak bylo dolíčeno v rozh. čís. 6071
Sb. n. s., neopravňuje okolnost, že není jisto, zda a pokud vyrovnací
věřitel není kryt placením na základě oddělovacího práva, dlužníka,
aby složil vyrovnací splátku na soudě podle § 1425 obč. zák. Zásady,
vyslovené v tomto 'rozhodnutí, jest použiti obdobně i v souzené věcí
a nelze proto miti složení části vyrovnacikvoty k soudu ve smyslu všeoebcného předpisu § 1425 obč. zák. za placení. Vyrovnací osnova nepřicházi v souzené věci v úvahu, neboť neide o pohledávku žalovaným
popřenou, nýbrž jde jen o to, zda splátky z postoupených pohledávek,
učiněné po přijetí vyrovnání, jest odpočísti od pohledávky žalující firmy
a teprve ze zbytku vypočísti vyrovnaci kvotu. Ježto žalovaný nezaplatil
přesně splátky vyrovnací kvoty, oživla celá pohledávka žalující firmy
(§ 57 vyr. řádu ze dne 10. prosince 1914,Čís. 337 ř. dlk. v doslovu zákona ze dne 26. dlfbna 1923 čís. 99 Sb. z. a n.).
čís.

15045.

Jsou-li splněny další předpoklady uvedené v § 49 C18. 2 koBko f.,
jest pohledávka ze smlouvy, sjednaná v mezích § 10 vyr. řádu, pohledávkou za podstatDU.
(Rozh. ze dne 13.

března

1936, Rv I i 114/34.)

Žalobce tvrdil, že "boží, jehož zaplaceni z konkursní podstaty se domáhá na správci 'konkursní podstaty, objednal Leopold R. jako ředitel
úpadkyně Urmy Rudolf K. za vyrovnacíhořizeni o jmění Hrmy Rudolf K.,
že vyrovnací dlužník vedl závod se svolením vyrovnacího správce dále
a že jde o pohledávku vzniklou ve smyslu§ 49 konk. ř: čís. 64/31 SIb.
z. a n. z úpadcova právnihD jednání, které jest podle vyrovnacího řádu
dovoleno pro další provozováni úpadcova podniku. Niž Š.í s o u d y
zamí·tly žalobu.
Ne j v y Š š ís o ud uložil odvolacímu soudu nové jednání a rozhodnuti.
Důvody:

~.alobce snažil se odůvodniti, že splatná pohledávka 10.000 Kč, vzniknuvs, z uvedeného právního jednání, jest pohledávkou za podstatou
podle § 49 konk. ř. a § 10 a § 26 čís. 2 vyr. ř. Nejde proto o pří<pad
§ 23 konk~ ř., jenž zřejmě předpokládá,aby smlouva o vzájemném plnění
byla ,uzavrena úpadcem v době, kdy tento měl ještěneobmezené právo
volneho nakládání se svým jměním. Jen od takové smlouvy může správcB
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konkursní podstaty za ostatních předpokladů § 23 konk. ř. ustoupiti,
na její uzavření neměl vlivu, kdežto smlouvě, k níž má dojíti
za vyrovnacího řízení, může vyrovnací správce zabrániti podle § 10
odst. 2 vyf. ř. Nezabtánil-li tomu, jest pohledávka vzniklá ze smlouvy
v mezích § 10 vyr. ř. pohledávkou přednostní podle § 26 čís. 2 vyf. ř.
Byl-li konkurs prohlášen zároveň se zastavením vyrovnaciho' řízení
anebo na návrh podaný do patnácti dnů po zastavení vyrovnacího řízení,
trvají podle § 2 odstavec (2) konk. ř. účinky zahájení vyrovnacího řízení
až do prohlášení konkursu. To značí, že přednostní pohledávka zůstává
přednostní pohledávkou až do prohlášenI konkursu, že od této doby
nastávají účinky konkursu a že se proto ona pohledávka ,podle ~ 4~
čís. 2 konk. ř. stává pohledávkou za podstatou. Bylo se ,proto zabyval!
otázkou, zda jsou splněny všechny předpoklady § 49 čís. 2 konk. ř.,
zejména, zda konkurs byl vyhlášen v době v § 49 čís. 2 konk. ř. uvedené, a zda právní jednání úpadcovo jest dovolené podle § 10 vyr. ř.
Touto otázkou se však odvolací soud nezabýval, poněvadž vycházel
z jiného právního názoru. Ale dNve, nežli k řešení této otázky dojde,
musí se odvolací soud zabývati ještě přezkumem závěru prvého soudu,
že k tvrzené smlouvě vubec nedošlo, neboť, dospěje-li i odvolací soud
k témuž závěru, odpadne řešení otázky shora naznačené.
poněvadž

čís.

15046.

Byla-li ryrovnací splátka jíž splatua a uplatňoval-Ii vyrovnací dl~
uík započtení teprve dopísem pozděJší doby,nebylo započteni uplatněno
včas podle § 57 vyr. f. jako zaplaceni .splátky.
(Rozh. ze dne 13 ..března 1936, Rv I 1144/34.)
Zal obce provedl k příkazu žalované obce stavby a složil kauci, sloužící siavebníkovi jako zástava za veškeré nároky protí němu. Účet žalobcuv za tuto stavbu byl mu obCÍ' upraven částkou 506.700 K:č. Zal obce
neskon61 stavbu včas, byl žalován na zaplacení penále 15.299 Kč a od- .
souzen k jeho zaplacení. Z3!čátkem června 1925 zažádal žalobce o zave- .
dení vyrovnacího řízení o svém jmění,. Žalovaná přihlásila k tomuto vyrovnání svou pohledávku proti žalobci v částce 83.806 Kč, kterou žalobce uznal, i· svou pohledávku na penále. Žalobce domohl se vY"ovnání
na 35% přihlášených pohledávek a bylo vY"ovnání to potvrzeno. K vyrovnacím uřízení přihlásila svoji pohledávku též česká komerční banka
v L. v částce 18.800 Kč, kterou částku žalobce jí dlužil, ale kterou zaplatiti byla odsouzena žalovaná, poněvadž pohledávka ta byla zabavena
bankou a jí k vybráni přikázána, obec však částku tu žalobci nestrhla,
nýbrž mu ji postupně vyplatila. Poněvadž žalobce neměl peněz na zaplaceni materiálu ke stavbě, vypl;l.tila žalovaná obec jednotlivé účty dodavatelů za soU'hlasu žalobcóva a vyplatila ta!, žalobci, resp. jeho dodavatelům celkem 511.347 Kč. Poněvadž žalovaný vyrovnací kvoty žalované obci nezaplatil, obživly pohledávku obce v plných částkách a proto

jev zažalované výši 41.270 Kč proti žalobci žalobou navzájem uplatňuje. Proti tomuto tvrzení žalované obce namítl žalobce, že vyrovnací
kvoty zaplaHl jak komerční bance, tak i obci a že pohledávky této neobživly v celé své. výš-I. P r v Ý s o u d nevyhověl žalobě na vydání
záručni listiny (kauce), vydané žalobcem žalované a uznal žalobce ve
sporu navzájem podaném žalovanou povinným zaplatioti žalované 34.356
!<jč. V otázce, o niž tu jde, uvedl v d ů vod ech. Žalobce udává sam,
že kvoty vyrovnací v penězích nezaplatil, nýbrž že podal žalované obci
své vyúčtováni dopisem ze dne 29. dubna 1926. Tento dopis, obsahující
zároveň vyúčtování žalobcem sepsané a končící částkou 49.024 Kč 58 h
k jeho dobru" resp. jeho zaslání žalované obcí, nelze však pokládati za
placení kvot ve vyrovnání s věřiteli uzavřeného a to tím méně, že žalobce v hotovosti nezaplatil ve skutečností nk. Prvé kvoty měly býti
zaplaceny 10% za 1 měsíc po potvrzení, vyrovnání, tedy 6. listopadu
1925 a 10% dne 31. prosince 1925, žalohce však vyúčtování zaslal dopisem ze dne 29. dubna 1926. Poněvadž tedy žalobce jako vyrovnací
dlužník potvrzené vyrovnání, nesplnil, pozbyl výhod slev vyrovnáním mu
poskytnutých a obživly pohledávky žalované obce proH němu v celé
své výši (§ 57 vyr. ř. ze dne 10. prosince 1914 čís. 337 ř. z.. ve znění
čl. III. zák. ČíIS. 99/23 Sb. z. a n.). Porovnají-li se vzájemné pohledávky
žalované obce proti žalobci v částce 545.682 Kč 07 II a jeho proti obci
v částce 511325 Kč 64 h, zbývá ve prospěch žalované obce částka
'34.3M Kč 43 h, za niž ž'alobcem složená kauce slouží, jak shora vylíčeno, j3!ko zástava. Důsledkem toho bylo žalobní žádání, znějíci na vy~
dání záruční lÍ'sHny, resp. na zaplacení částky 22.000 Kč jako neodůvodněné zamí,tnouti a ve sporu navzá1em žalobnímu žádáni na zaplacení
částky 41.270 49 h vyhověti částkou 34.356 Kč. O d vol a c í s o u d
sohválil tento názor. Z d Ů' vod ů: Žalobce vytý1ká, že částka 83.806 Kč
· obci- přihlášená ku vy<ovnání, nemohla býti zrušena kompensací, ježto
v přihlášce není uvedeno, že 'by měl žalobce pohledávku navzájem, že
také celoU' touto pohledávkou hlasovala a že tedy musí se obec T. spokojiti s částkou 35%, tedy penízem 29.332'13 Kč. V důsledku toho t3!ké
dovozuje odvolatel, že ze sumy, která dle náhledu prvého soudu patří
obci, ve výši 545.682'07 Kč, nutno odečísti 65% ze přihlášené pohledávky 83.806'10 Kč, tedy 53.473'97 Kč a že tedy žalobce dne 6. listopadu 1925, kdy nastala splatnost prvé splátky, nebyl povInen zaplatiti
první kvotu, ježto stačí, když ve sporu projevil, že ikompensuje, neboť
takové prohlášení působi ex tunc. Než tomu názoru odvolatele nelze při
svědčiti. Třebas .jlest správný náhled, že kompensace působí ex tunc,
· piece nelze na podkladě tohoto názoru dovoditi, že již dne 6. listopadu
1925 bylo se strany žalobcovy placeno. Toho dne žalobce nic nezaplatil
a proto toho dne nastalo prodlení na jeho straně a v důsledku toho ob· živla celá pohledávka obce. Prvý soud správně uvádí, že žalobce dne
6. listopadu 1925 nezaplatil nic a že vyúčtování dopisem, které se stalo
teprve dne 29. dubna 1926 nelze pokládati za placení kvot z vyrovnáni.
Účirrky započtení vzt3!huji se sicecnazpět k době, kdy se střetly započí
tatelné. pohledávky. Avšak vzájemné zrušení započítatelných pohledávek
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nenastává o sobě již touto skutečností, nýbrž teprve ,projevem dlužníkovy vůle, že použíVá práva k započtení. Proto dne 6. listopadu 1925
nebyla pohlédávka obce zrušena vyúčtováním, které teprve nyní ve
sporu bylo žalobcem projeveno a uplatňováno a proto sluší míti za to,
že žalobce nesplní! »včas a plně« potvrzené vyrovnáni, jak to žádá § 57
vyr. ř. z r. 1914 Č. 337 ř. z., čímž přivodil zmšení sIevy a obži,vnutí pohledávky obce (žalované).
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Z

zrušeni konkursu o jměni žadatelově má tento jen právo žádati za opětný
zápis, mkohv ale právo na odvoláni výmazu a obnovení zápisu bez zkoumáni důvěryhodnosti žadatelovy. Nezabývala se tedy otázkou, zdali výmaz ze seznamu advokátů hyl odůvodněn prohlášenim konkursu na
jmění žadatele (§ 3 odstavec 1, pi,sme@ il novely k advok. ř. Č. 40/22
Sb. z. a n.), a jsou proto bezpodstatné vývody odvolatelovy, jimiž doličuje, že jeho výmaz ze seznamu advokátů odporuje zákonu. Jest se proto
nejvyššímu soudu obmeziti jen na přezkoumáni o,tázky, zdali odvolatel, 'jenž byl ze seznamu advokátů vymazán, splnil předpoklady opět
ného zápi,su podle § 3 odstavec (3), druhá věta, novely č. 40/22 Sb. z.
a n. Odvolatel pozbyl důvěryhodnosti u obecenstva tím že naň byl uvalen a prohlášen konkurs, neboť, ač bylo usnesení konku;sního soudu zrušeno a věc byla vrácena prvému soudu k novému rozhodnutí, nezamítl
konkursn, soud návrh věřitele na vyhlášení konkursu pro nedostatek
hmotných předpokladů vyhlášení, konkursu, nýbrž zmšH vyhlášený konkurs jen proto, že zrušovací usnesení rekmsního soudu se stalo pravoplatným a navrhovatel vzal návrh na vyhlášení konkursu zpět. Z toho
nelze dovozovati, že m<l!jetkové poměry odvolatelovy jsou v lakovém
stavu, že nevzbuzují k němu nedůvěru obecenstva. Naopak z četných
sporů a exekucí, vedených proti odvolateli, je zřejmé, že jeho majetkové
poměry jso~ velmi r:eutěš~né a ,hyť i exekuce proti němu vedené nebyly
, bezvysledne, 'Jest prece JIsto, ze odvolatel, Jak swm připouští, nemŮže
své věřitele plně uspokojiti a nemůže se s nimi ani dohodnouti, nemaje
dostatek majetkových pwstředků. Že takový majetkový stav advo\(áta
nemůže vzbuzovati důvěru v obecenstvu, o tom nelze pochybovati a jest
nerozhodné, zda větší část jeho dluhu se týká nezaplacených substltuč
ních útrat nebo jiných dluhů. Praví-Ii odvolatel, že se může ubrániti
všemu do budoucna jen zápi!sem do seznamu advokátů a získáním exi~ten.c~.' kterou měl, ?edo]i,čll'je HI?' ž~ nepozbyl důvěryhodnosti, nýbrž
ze SI Jl chce teprve zlskah po novem zap'"u výkonem advokacie, což jest
opačný postup, než jaký předpokládá zákon.

důvodů:

Není důvodnou výtka dovolatelova, že odvolací soud nesprávně řeší!
otázku kompensace podle § 1438 obč. zák. Nejde o otázku, zda započtení vzájemné pohledávky může se státi 'před sporem nebo i za sporu,
nýbrž jde o to, zda započtení bylo uplatněno v takové době, že tím byly
zavčas podle § 57 vyr. ř. Č. 337/14 ř. z. plně zaplaceny splátky vyrovc,
nad kvoty a že důsledkem toho ne ob živly vyrovnaci pohledávky <':eské
komerční banky v L. v částce 18.808 Kč, 12 h a obce v částkácn
15.229 Kč 81 h a 83.806 Kč \O h ve smyslu čl. III. zákona Č. 99/23 Sb.
z. a n. Podle zjištění byla první 10% splátka splatna dne 6. listopadu
1925, žalobce nic na ni nezaplatil a započtení uplatňoval teprve dopisem ze dne 29. dubna 1926, v němž vyúčtoval k svému dobru pohledávku
na 49.024 Kč 58 h, z čehož jest zřejmé, že ani první splátka nebyla zaC
včas a plně zaplacena. Není proto důvodu k odečtení 65% vyrovnacích
pohledávek a k zamítnutí žalaby na vzájem.
Čís.

15047.

K § 2 lit. e) zák. čís. 40/22 Sb. ze a n.
Advokát, na jehož jměnibyl uvalen konkurs a jep.ž proto byl ze seznamu advokátů vymazán podle § 3 odst. 1 lit. i) zák. čis. 40/22 Sb. z.
a n., pozbyl diivěry u veřejnosti, třebaže ,konkurs byl zatúnzrušen, jestliže jeho majetkové poměry jsou tak neutěšené, že nemiiže své věřitele ,
uspokojiti.
(Rozh. ze dne 14. března 1936, R II 370/35.)
V Ý bor a d v o kát ní k o mor y nevyhověl žádosti Dr. Jana K-a,
bývalého advokáta, o opětný zápis do seznamu advokátů' nabyv pře
svědčení, že žadatel, na jehož jměni byl uvalen konkurs, byť později
zrušený, pozbyl důvěryhodnosti u veřejnosti. Ya ln ,á hro m,a,>! a ad~
vokátní komory schválila toto rozhodnuti.
N e j vy Š š i s o u d nevyhověl odvoláni.
Důvody:
;)

Usnesení výborueadvokátní komory potvrdila valná: hromada advqkátní komory eV napadeném ,usnes,eni především ,ttoho(jŮvoctll",že, po

Čis.

15048.

Vklad práva nadzástavního na úvěrovou hypotéku.
(Rozh. ze dne 14. března 1936, R II 62/36.)
,

P r v Ý s o u d povolil vymáhající straně oproti povinnému exekud
. nuceným zřízenim práva nadzástavního na kauční hypotéce a přikázáním
tét? pohledávky k vybrání. Rek u r S n i s o u d exekuční návrh zamítl.
D uv o.d y: Předmětem exekuce mohou býti toliko majetkové objekty
P?vlTIn~ho. Ka,učn~ ~ypotéka nepředstavuje však sama o sobě majetkový
predmet.podlehaJlCl' exekucI. Exekuce na kauční hypotéku je proto jen
. potud pnp~stna, pokud v rámci téže povinovanému proti poddlužníku
v čas ~edenl exekuce pohled'ávka skutečně vznikla. Jesmže tedy z kaučnÍ
hypoteky vzniklá pohledávka není knihovně zapsána anebo jestliže se
Civilní rozhodnuti XVIII.
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aspoň současně s návrhem
listinou v tom směru, že a

na zabaveni takováto pohledávka neprokazuje
kterou částkou zabavená pohledávka stala se
existentní, nelze zabavení této pohledávky provésti. Poněvadž v daném
případě tyto předpoklady chybí, jest exekuce nepřípustnou. Vždyť vymáhající věřitelka ve svém exekučním návrhu ani netvrdi, že by v rámci
kauční hypotéky dlužníku proti poddlužníku pohledávka vůbec vznikla.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu, pokud jde
o povolení exekuce vkladem nadzástavního práva na kauční hypotéku.
Důvody:

"
hypotéce jde sice o podmínečné, leč skutečné zástavní
právo. Zda bude účinné, to při,jde v úvahu až při uplatnění nadzástavniho práva, vznikne-Ii v rámci úvěrové hypotéky skutečně nějaká pollledávka. Nezáleží ani na tom, zda v době návrhu na zřízení práva nadzástavního byla již v pozemkové knize zajištěna nějaká pohledávka.
Tento právní náwr projevil nejvyšší soud již ve svém rozhodnutí čís.
5875 Sb. n. s. v souhlase s judikátem čis. 234 býv. nejv. soudu rakouského ve Vídni. Bude-li vydražitel skutečně povinen zaplatiti zabavený
nárok dlužnika, vymyká se z rámce tohoto řizení a toto rozhodnuti se .
nedotýká jeho práv v tomto směru.
Při úvěrové

čís.

15049.

Uplatňovanie nwoku na nahradu škody, ktorú zapričinila politická
obec nezákonným postupom pri exekučnonl vymáhaní dávky za zábav,
nepatrí na por;ld práva. *)

(Rozh. zo 16. marca 1936, Rv \II 359/35.)
Na j vy Š š i, s ú d rozsudky oboch nižších súdov zbavi'l účinnosti
a spor pre sporu prekážajúcu okolnosť podl'a bodu 1 § 180 Osp. zastavil. D o vod y:
Odškodňovaci nárok žalobnika zakladá sa na tvrdení, že mestská
rada žalovanej obce proti tomu, že žalobníkovi povol Ha splátky na jeho
podlžnosť za dávku za. zábav, konkrétne za dávku zo vstupeniek (bod 1
§ 5 pravidiel o vyberaní dávky zo zábav), ešte pred uplynutim lehoty
na zaplatenie prvej splátky dala vykonať proti nemu exekúciu, zabavila
mu zvukový aparát a druhý kinoaparát, o dva dni neskor kh dala sinými
zabavenými prístrojami odviezť mestom na voze, ""by každý videI, čo
sa s ním robÍ«, v dosledku čoho ho veriteHa obsypali žalobami a exekuciami, prenajímatel', majitel' licencie, dal mu výpoveď, čím bola zničená jeho existencia, a boly aj stratené investície,ktoré do podniku
vložiL
Nárok svoj opiera to, že mu boly zabavené kinoaparáty, ktoré sú
však - ako potrebné k prevodzovaniu živnosti - vylúčené z exekúcie,

°

*) Pdpéld z doby pred účinncsťou čl. V. zák Č. 69/1935 Sb. z. a n.
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a o to, že exekúcia bola nariadená k vydobytiu sumy I ?920 Kč, hoci
sumy 7515
Kč 7~......,
hal doty'čne ktorel'
nebolo dodrzane uledname
.
mlIno
.
.,
.'
'h
't
splátkovy'ch
ide
o
čiastky, ktore podla zvyku, zachovavane o
I
IC
lO'
,
. t ene' Ien po dl' a poc'tu
ky'm
úradomneboly ešte zúčtovane,
a I e ZIS

ts e s ,
m
. h
t
. k
ním prevzatých a obecným razitkom op.~tr:,nyc v~ upe~le,'
,
Už podl'a tohoto prednesll' treba urČl!, ze uplatnova.me zaloby v~?ec
nepatrí na občiansky spor (bod 1 § :80 O~p.), ktor~1 sporu prekaz~
. .. . okolnosti musel si dovo\acl sud vSlmnu! z uradneJ povmnostl podl a
~~~h Osp. v znení 10. bodu článku llI. zák. čís. 23/1928 ~,b. z. a n.
žalovaná obec je podl'a zákona z 12., augusta. 1921, CIS. 329, S? z.
a 11. a § 6 pravidiel o vyberaní dávky zo zabav opr~vnena vybera!, davk~
tú vopred pri vydaní vstupeniek obcou okolkov,anych a bola oprav~en~
pOd'l'a § 18 cit. pravidiel dávku v,čas nezaplatenu ď~,~.'starostou. vymah,~t,
a to v kdtickej dobe, ktorá ešte nespadala do UClllnostl zakona CIS.
69/35 (čl. V.) Sb. z. a n.
,,'
.. ,
.
O vymáchaní a exekučnom P?kracovanl platIly ~tedy he Iste pravIdla
ako pre vymáhanie nezaplatenych pnamych dam, tedy v ten čas dotyčné ustanovenia zákona .Čís .. 76(,1927, Sb. z. a n . , .
.
.
Tento zákon však dovol'ule ucastmkom dotknutym ukonml admlnistraHvnej exekúcie len výnimečne, aby hladeli právnu pomoc u riadných súdov, a to v prípadoch § !~6 odst. 8, § 357 ~d~t. 2, ~ !70 odst. 3.
Nárok na odškodné z exekucle, v)'konanel snad protIzi'konne, nepatrí· však medzi citovanéo výnimky.
.
. '
To plati tiež o obci, ktorá tu vystupule ako vrchnostenska moc protI
žalobníkovi ako svojmu poplatníkovi. Tu platí zásada, že ak sa. stalo
porušenie práva úkonom verejnej ~právy; je nárok na jeho ,odčI~eme
verejnoprávným a pokial' nebol vyslovnym .p:edpI~om odkaza?y n~
porad práva, možno ho uplatňovať len v admllllstrabvnom pokracovalll.
Proti predpisu dávky zo zitbav, pre ktorú bola vedená exekúcla,
mohol žalobník podať len opravne prostri,edky k obecnému zastupitel'stvu resp. po jeho rozhodnutí' k bezprostrednému dozornému úradu,
ktoré rozhodnutie je potom konečné (§ 14 cit. pravidiel). žalobník tieto
opravné prostriedky nevyčerpal a preto rladny SÚ,d ani nem.Me pr,eskú~
mavať zákonnú platnosť obecných predpisov davky, protI ktorym Sl
riadnou cestou nesťažoval. Pokial' ide o nari-adenie a prevádzanie exc-·
kucie, nemá riadný súd ani tu možnosť podl'a vyloženého stano-viska,
aby preskúmal ich zákonitosť (§§ 44 a 45 zák. Č. 329/1921 Sb. z. a n.
v ten čas platného).
čis.15050.

K § 1326 obč. zák.

Osoba stižená nevyléčitelnou vrozenou těžkou duševní chorobou,
a proto zbavená úphtě svéprávnosti, neutrpí zohyžděnlm újmu na možnosti lepšího zaopatření.
(Rozh. ze dne 18. března 1936, Rv 1847/34.)
2('
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Žalobkyně, jež byla stížena těžkou, vrozenou a nevyléčítelnou duševní chorobou, pro niž byla zbavená úplně svéprávnosti, utrpěla při
automobilové nehodě těžký úraz, jímž byla zohyždť'na, zejména na obličeji. žalobou domáhá se na žalovaných mimo jiné pro .zohyždění i náhrady za zmaření lepšího zaopatření, zejména sňatkem. Níž š í s o u d y
rřiznaly jí tento nárok částkou 12.000 Kč.
N e j v y Š š í s o u d žalobu v této části zamítl.

D

ů

vod y:

Duševní choroba žalobkyně stávala již před úrazem, jde o vrozenou
slabomyslnost předčasnou, která nebyla úrazem ani vyvolána ani
zaviněna, a která by byla propukla i bez tohoto utrpěného úrazu. Jdeť
li žalobkyně o utajenou duševní chorobu, zvanou duševní schizofrenie
neboli dementia precox. Bylo také zjištěno, že zohyždění, které žalobkyně ve tváři utrpěla, jest sice nápadné a trvalé, ale mírného stupné,
jež znalci odhadli na 20%. žalobkyně opřela svůj nárok na náhradu za
ZOhyždění v odst. 5 žaloby O' tvrzení, že, nehledíc k její trvalé a nevyléčitelné těžké chorobě nervové, jest její> tvář trvale zohyžděna tak, že
vyhlídka na sňatek jest úplně zmařena, a žádala za trvalé zohyždění
obhčeje, zmařenou vyhlídku na sňatek a trvalou újmu 60.000 Kč. Podle
zji,štěného stavu věd 'by šlo o zohyždění zakládající náhradní- nárok podle
§ 1326 obč. zák., kdyby jizva na tváři žalobkyně po poraněni zbylá
mohla býti na překážku jejímu lepšímu zaopatření, zejména sňatkem;
ale nelze přezírati, že žalobkyně byla již před tím stížena vrozenou těž
kou duševní chorobou. Pro tuto vrozenou těžkoud",ševní chorobu, pro
kterou byla žalobkyně i zbavena úplně svéprávnosti a která činí žalobkini osobou v životě méněcennou, nelze ani objektivně vůbec počítati
s tím, že by žalobkyně, i kdyby měla hladkou tvář, mohla dosíci lepšíh"
zaopatření sňatkem, než s ji>zvou na tváři. žalobkyně sama v žalobě
tvrdila, že její duševní choroba je trvalá a nevyléčitelná, prO' kterou
byla úplně zbavena svép'rávnosti. Za tohoto stavu věci nelze,míH za to,
že následkem u>vedeného zohyždění utrpěla žalobkyně újmu> na ·možno'sti
lepšího zaopatření, zejména sňatkem, ana žalobkyně není vůbec schopna
dobýti si nějakého zvláštního postavení a zaopatření v životě právě
proto, poněvadž je těžce choromyslnou.
těžkou

čís.

15051.

Ministerské nařízeni z 18. září 1912 Č. 191 ř. z. není v rozporu ani
s čsl. 6 státnlho základního zákona Č. 142/1867 ř. z. ani s § 108 ústavní
listiny čsl. republiky.
Osoby, jimž majitelé licence svěřili (nedovoleně propachtovali) provoz kinematografické licence, jest považovati za jejicb zmocněnce.
Z objednávek filmů učiněných těmito oso'bami jsou zaVíázáni majitelé
licence.
(Rozh. ze dne 18. března 1936, Rv I 1010/34.)

žalující firma přednesla, že žalovaná, licenciátka kinematografické
koncese, propachtovala koncesi Miloši H. a Josefu J., kteří jí dali do
podpachtu Františku K. a Bohdanu A. Všechny závěrečné listy z objednávek filmů podepsal podpachtýř František K., který tím, poněvadž
smlouvy o propachtování koncese jsou neplatny podle § 9 min. nař. čís.
191/12 ř. z., zavázal žalovanou, jež je povinna proto zaplatiti žalujiC[
zažalovaný obnos za půjčení (nájem) filmů k představení. Niž š í
· s o u cl y uznaly podle žaloby, o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů,
Dle § 9 ministerského nařízení ze dne 18. září 1912 čís. 191 ř. zák. jest
pronájem i přenechání provozu biografické licence i za část na zisku
jiné osobě zakázáno, tedy takové právní jednání nicotné, to týká se
í podpachtu (§ 879 obč. zák.). Jelikož žalovaná trpěla, aby osoby jiné
provozovali biografickou licenci, zůstává přes to na venek zavázána
z provozu biografu a náleží jÍ' se vypořádati s osobami, jimž provoz
propachtovala, když tyto nezaplatily objednané mmy. Vzhledem k tomu,
že propachtování biografické licence jest zakázáno, mohla žalobkyně
právem předpokládati, že žalovaná provozuje podnik osobně, respektive
svými oprávněnými zástupci, které nechala za sebe jednati" uzávěrky
pod označením biografu znamenati, takže tu mlčky dávala svůj souhlas
proti třetím osobám dle § 863 ohč. zák. na jevo, ponechávajíc žalobkyni
v omylu o pravé osobě objednatelově (§ 873 obč. zák.). Poněvadž li~
cen ční oprávnění a z něho vyplývající práva a závazky i rázu veřejno
právního jsou nedělitelny, nutnO' z protízákonnéhO' přenechání provozu
vyplývající i soukromoprávní závazky pokládati za nedělitelné, mimo to
přůchází u žalované v úvahu, že ona jako jednajíci licelllciátka uzavřela
onen protizákonný pronájem. Nepostara.la-li se žalovaná aspoň o to,
aby způsobem veškerou poch)"bnost vylučujícím žalobkyní, včas vyrozuměla o pravém stavu věci s tím, že odmítá zodpovědnost za objed· návky 'Pachtýřů, msp. podpachtýřů, i za jich jednání, musí nésti dů
sledek toho.
Nejvy

Š

š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Ministerské nařízení ze dne 18. září 1912 čís. 191 ř. z. se zakládá na
dvorském dekretu ze dne 6. ledna 1836 Sb. zák. poli:tických čís. 5, jenž
má moc zákona a jest tudíž zákonnou nOrmou. Tento dvorský dekret
se týká ovšem především podniků kočujících, avšak - jak lze seznati
· ze všeobecného znění čís. 2 - platí také pro podniky se stálým sídlem.
Nutno proto považovati uvedené mínisterské nařízení, jehož předpisy
S; staly podle zák. čís. 11/18 Sb. z. a n. součástí .právního řádu česko· sl~ve~ské republiky, za zákonnou normu, jež není v rozporu ani s čl. 6
~tatnt'ho Základního zákona čís. 142/1867 ř. z. ani s § 108 ústavni listiny
cs~ republiky, neboť oba ovšem obsahují> ustano'vení, že kažďý státní
obcan může vykonávati výdělkovou činnost, avšak to pouze v mezich
všeobecných právních ustal1ovení. Poněvadž dle § 9 ci,t. min. nařízeni
lest propachtování kinematograiické licence zapovězeno, nutno přisvěd-
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títi právnímu názoru odvolacího soudu, že smlouva, kterou žalovaný
spolek propachtoval svoji kinematografickou licenci, jest nkotná dle
§ 879 obč. zák. (srov. rozh. Sb. n. s. čís. 6131, 12705 a 13846). Je-li
však pachtovní smlouva nicotná, nutno považovati osoby, kterým majitelé licence svěřili provoz kinematografické Hcence, za zmocněnce majitele licence, kteří ovŠem byli i oprávněni' objednávati pro kino filmy
v rámci jeho podniku, neboť bez filmů onen provoz vůbec nent myslitelný, a je dovolatel zavázán z příslušných objednávek filmů, při čemž
nesejde na tom, zdali osoby, jimž kinematografická licence byla projláchtována, učinily objednávku osobně neb prostřednictvím třetí'ch osob
(podpachtýřů). Nesejde ani na tom, že neobehrané Hlmy nebyly dovolateli, pokud se týče jeho zástupcum skutečně odevzdány, nY.brž stačí,
že jim byly dány k disposici. Jde o solidární závazek obou ma]ltelu kmematografkké licence, neboť vzájemné plnění žalobkynino jest podle povahy věci nedělitelné, a v takovém případě sluší smlouvě podle pravidel poctivých styků (§ 914 obč. zák.) rozuměti tak, že nedělitelnému
plnění na straně jedné má odpovíd'ati i nedělitelné plnění na straně,
druhé, pokud opak nebyl ujednán.
čís.

15052.

I když se dědic vzdá opravných prostředků proti' ode,:zdací listině!
jest pozůstalost pravoplatně odevzdána teprve doručemm odevzda.ct
listiny. Před timto doručením lze žalovati pozůstalost zastoupenou dedicem bezvýminečně se přihlásivším.
(Rozh. ze dne 19. března 1936, R I 1396/35.)
P r v Ý s o u d zamítl žalobu podanou žalující obcí na pozůstalost
po Vítu Š. O d vol a cí s o u d zrušil rozsudek prvého soudu i s říze
ním mu' předcházejícím pro zmatečnost a žalobu odmítl. D u vod y: '
V protokole o projednání pozůstalosti je uvedeno, že se zůstavitelovo
imění odevzdává pozůstalé manželce Marii Š. a že dědička prohlásila,
Že se předem vzdává opravných prostředků proti odevzdací listině. Ode~
vzdad listina byla Marii Š. doručena 25. září 1933. Podle toho v dobe
podání žaloby v této právní rozepři, to jest 2. září 1933 a v době doručení žaloby, to jest 21. listopadu 1933 již žalovaná »pozustalost po
Vítu Š.« jako právnická osoba neexistovala. Podle § 547 obč. zák. se ,
na pozustalost pouze před tím, než ji dědic přijal, hledí tak, jako kdyby
ještě byla državou zemřelého, ale dědic, jakmile dědictví přij.a!, pře~sta
vuje se zřetelem k němu zůstavitele. Od této doby nebyla JIz pozust~
lost jako taková schopna vcházeti v platné závazky (§§ 865-869 obc.
zák.) a nebyla podle § 1 c. ř. s. způsobilou před soudem jednati. K to~
muto nedostatku procesni zpusobilosti jest podle § 6 c. ř. s. hledětI
z úřední povinnosti v každém období rozepře. Ježto podle povahy věci
nemůže býti tento nedostatek v přítomném případě podle § 6 ?dst. ~
c. ř. s. odstraněn, byl podle § 7 c. ř. s. odvolaci soud povInen vyrknouh

usnesením zmatečnost řizení timto nedostatkem stiženého a žalobu ve
smyslu § 230 odst. 2 c. ř. s. odmítnouti.
Ne j vy Š š í s o u d uložil odvolacímu soudu nové jednáni a rozhodnutí o odvolání.
D ů vod y:
Odvolací soud zrušil napadeným usnesením rozsudek prvního soudu
a předcházející mu řízení, pokud jde o žalovanou pozůstalost po Vítu Š.
jako zmatečné a odmítl žalobu proti této spolužalované straně. Jak plyne
ze spisů okresního soudu o projednání pozůstalosti po Vítu š., byla sice
odevzdaci listina vydána 28. června 1933, byla však Marii Š. jako universální dědičce, jež se bezpodmínečně podle posledního pořízení při·
hlásila, doručena teprve dne 25. září 1933. I když se Marie Š. podle
protokolu o projednání pozůstalosti' ze dne 28. dubna 1933 vzdala opravných prostředku proti odevzdací listině, nemohla listina ta před jejím
doručením nabýtj,právnl. moci (§§ 31 (5) a 33 zák. čís. 100/31 Sb. z. aJ n.).
Nebyla tudíž v době podání žaloby, t. j. dne 2. září 1933 pozůstalost
universální dědičce ještě pravoplatně odevzdána a právem proto byla
žaloba řízena proti pozů'stalosti jako žalované straně zastoupené při
hlásivší se dědičkou, a nemohla býti pro nedostatek procesní způsobi
losti žalované pozustalosti odmítnuta (srov. rozh. čís. 9762, 12655 Sb.
n. s.). Ovšem byla žaloba doručena dědi·čce až dne 22 .listopadu 1933,
tedy v době, kdy již pozůstalost po Vítu Š. jako soubor práva závazků
neexistovala, takže v té době se ji nedostávalo procesní způsobilosti
podle § 1 c. ř. s. Avšak okolnost ta nemá v zápěti zmatečnost provedeného řízení a vydaných rozsudků podle § 6 c. ř. s. Universální dědička
Marie Š., která - jak ji'ž řečeno - se k pozůstalosti bezvýminečně při
hlásii~, mohla ~st?upiti a vstoupHa do sporu ,jen ve vlastním jméně,
a take ve vlastmm Jméně vespom projednávala. V té době byl již soubor
práv a závazků zůstavitelových sloučen se souborem práv a závazků
universální dědi,čky. Nejde tu o nic jiného, než o nesprávné o~načení hlované strany, a může její správné označeni provésti nejen soud první
stolice; nýbrž i soud stolice vyšši. Byl proto rozsudek soudu první stohce neprávem napadeným usnesením zrušen.

čis.15053.

. ByI~-1i pozůstalost již odevzdána dědici (transmittentovi) a objevl-li
se po Jeho smrti další pozůstalostni jmění, nejde o případ transmisse.
~ově se vyskytnuvší jmění nelze v tomto případě považovati za ležící
po~ust~lost; odevzdacl listinou byla povolaným dědicům odevzdána
veskera pozůstalost, ať známá nebo neznámá, jako celek.

(Rozh. ze dne 19.

března

1936, R [ 98/36.)
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Podle pravoplatné odevzdací listiny okresního soudu ze dne 9. února
1923 s dvěma dodatky byl rolnický statek s obytným domem jako rolnická usedlost střední velikosti, náležejíCÍ' zůstavitelovi Augustu H., pOdle
ustanovení zákona ze dne 7. srpna 1908, čis. 68 z. z. pro Čechy odevzdán
Josefu H. jako přejímateli. Tento zemřel dne 24. dubna 1935. Po jeho
úmrtí vyšlo na jevo, že jedna pozemková parcela nebyla v pozůstalost
nim jmění Augusta H. uvedena, pročež pozůstalostní soud o ní provedl
další potřebné úředni jednání (§ 179 nesp. pat.) a byla tato parcela
jako součást pozůstalostí po Augustu H. přikázána pozůstalosti Josefa H.
Tomuto rozhodnu'tf, odpírají pozůstalí po Augustu H. nezl. Jindřich ll.
a Ema P., tvrdíce, že dědické právo Josefa H. podle zemského zákona
ze dne 7. srpna 1908 čís. 68 z. z. pro čechy je právem ryze osobním,
jež cestou transmise podle § 537 obč. zák. nepřechází na jeho dědice.
Rek u r sní s o u d zamítl jejioh stížnost do rozhodnutí soudu prvého.
N e j v y Š š í so u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Dů

vo dy:

Transmise po rozumu § 537 obč. zák. předpokládá, že se povolaný
jemuž pozůstalost prvního zůstavitele napadla (transmittent), již
nedožije jejího odevzdání, že se však nápad nepovažuje za zmařený ani
tehdy, když se povolaný dědic ještě nepřihlásil k pozůstalosti, jen když
se dědictvi nevzdal, takže dědic dědků,v (transmissar), aniž přímo dědí
po prvním zůstaviteli, v prvním pozůstalostním řízení uplatňuje pouze
dědické právo transmittentovo. Dovolací rekurenU poukazují v souzeném případě neprávem na předpis § 537 obč. zák., neboť neni sporné,
že pozůstalost po Augustu H. hyla již pravoplatně odevzdána; nově se
vyskytnuvší jmění nelze proto již považovati za ležící pozůstalost, před
stavující zústavitele snad zase podle § 547 obč. zák., naopak byla veškerá
pozůstalost, ať známá nebo neznámá, již svého času jako celek odevzdací listinou povolaným dědicům odevzdána a řízení podle § 179 nesp.
pat. sleduje toliko účel pmv·bsti takové úřední' úkony, jichž jest v tom
kterém případě potřebí k osvěčení a k zabezpečení nároků účastníků
a zvláště k zajištění poplatků, pročež název »dodatečná odevzdací
Iistina« je nemístný (rozh. čís. 7559 Sb. n. s.). Ježto již není· sporné,
ze zmíněná !parcela je částí- rolniokého statku Josefa H. dne 9. února 1923
odevzdaného, nejde vůbec o případ transmise a nelze proto tvrditi, že
rozhodnuti nižšf.ch soudíl, doplnivších stav jmění po Augustu H. a upravivších potřebnou doložku k provedení knihovního pořádku, příčí se
předpisu § 537 obč. zák. a tedy je nezákonné.

před rozhodnutím účastníky pozůstalostního řízení, jde o zmatek podle
§ 41 odst. 2 ll!. g) zák. čís. 100/31 Sb. z. a n.

(Rozh.ze dne 19.

Dů

vo dy:

Neslyšení účastniků zakládá v projednávaném případě zmatečnost
podle § 41 odst. 2 písm. g) zák. č. 100/31 Sb. z. a n., neboť správné
řešení otázky, zda má nastati posloupnost do statků středni velikosti
podle zákona č. 68/08 z. z. pro Čechy, zdali tedy jde o rolnickou usedlost po rozumu· § 1 cit. zák., zdali jejího majitele a jeho· rodinu lze podle obyčejného nazírání' čítati ke stavu rolnkkému (rozh. č. 2611 Sb.
·n. s.), zejména zdali hyl zůstavitel odkázán s hlavním zdrojem příjmú
na hospodářství polní (rozh. Č. 8330 Sb. n. s.), třebaže je snad v poslední době osobně nevykonával (rozh. Č. 11654 Sb. n. s.), vyžaduje
nezbytně, aby účastníci o těchto předpokladech byli vyslechnuti.
čís.
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Při
jištěni

exekuci na důchody, jež dlužník dostává od několika nositelů po(revírní bratrské pokladny a úrazové pojišťovny dělnické), jest
jednotlivé důchody sečísti; je-li u takových důchodů existenční minimum vyňaté z exekuce upraveno různě, jest exekuci povoliti s obmezelím dlužníku přiznivějšún.
(Rozh. ze dne 19.

15054.

statky střední velikosti (zák. čís. 68/08 z. z. čes.).
Rozhodl-li pozůstalostní soud, že pozůstalost jest pC{)jednati podle
předpisů zákona ze dne 7. srpna 1908 čís. 68 z. z. čes., aniž vyslechl

1936, Rl 141/36.)

Niž š i s o u d y uznaly souhlasně, že nemovitosti zůstavitelovy
sluší považovati za rolnickou usedlost střední velikosti a že proto pozustalost je nutno projednaU podle předpisů zákona ze dne 7. srpna
1908čis. 68 z. z. pro Čechy. Usnesení to bylo vydáno prvním soudem
po zjištěni správnosti úmrtního zápisu, vlastnických poměn! zůstavite
lových, katastrálních dat pozůstalých nemovitostí, nynějšího způsobu
používání mlýna a po slyšení obecního starosty a dvou důvěrníků. Před
rozhodnutim o této základní otázce nebyly účastnice pozůstalostního ří
zení prvým soudem vyslechnuty, a' také rekursní soud nepřihlédl, nedbaje předpIsu § 40 zák. čís. 100/31 k jejich námitce v rekursu vznesené ,že zemědělství nebylo hlavním zdrojem výdělku zůstavitelova.
N e j v y Š š í s o u d zrušiv usnesení obou sOlldů pro zmatečnost,
uložil prvému soudu nové jednání a rozhodnutí.

dědíc,

čís.

března

března

1936, R II 64/36.)

P r v Ý s o u d povolil vymáhající věřitelce k vydobyti výživného
povinnémll exekuci zabavením polovice požitků, jež povinný poI~ra .Jednak od Revírní bratrské pokladny, jednak od Úrazové poji.šťovny
(elnlcké s obmezením, že ze souhrnu zabavených požitků 2.775 Kč 20 h
I~·o.ti
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musí zůstati straně povinné k volnému nakládání částka 2.000 Kč ročně,
mimo to povolil i exekuci k vybrání těchto zabavených požitků. R ek u r s n i s o u d zamitl návrh na exekuci, pokud směřoval na zabaveni
~ přikázání polovice zaopatřovadch plahl, jež dostával povinný od ReVÍrní bratrské pokladny, a pokud jde o exekuci na zabavení důchodu,
který dostává povinný od Úrazové pojišťovny dělnické, povolil tuto
s obmezením, že musí zůstati povinnému 590 Kč ročně volných.
Nejvy

Š

š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Dů vody:

Rekursní soud vycházel z názoru, že v souzené věci nelze použíti
ustanovení § 291 poslední odst. ex. ř. a nelze sečísti jednotlivé důchody,
které příslušejí dlužníkovi proti různým nosítelům pojištění, totiž revírní
bratrské pokladně a Úrazové pojišťovně dělnické. Tento názor nelze
schváliti. Předpisy o zabavení obou těchto důchodů jsou v každémh zá-.
koně částečně odchylně upraveny. Zákon ze dne 11. července 1922
čís. 242 Sb. z. a nař. o pojištěni u báňských bratrských pokladen stanoví v § 88, že pohledávky, příslušející podle tohoto zákona pojištěnci,
nesmí býti exekuci zabaveny aneb zajišťovacím úkonem smeny. Pro
pohledávky výživného, příslušejfdho podle zákona, může býti vedena
exekuce nebo zajišťovaci úkon až do polovice zaopatřovaciho platu;
pokud však nejde o nárok na výživu manželského nebo nemanželského
dítěte, musí dlužníku- volně zůstati ročně 2.000 Kč. O tento posléz zmíněný případ jde v souzené věci, ježto výživného domáhá se manželka.
Zákon ze dne 28. prosince 1887 č. 1 z roku 1888 ř. z. o pojištěni dělníků
pro příp'ld úrazu ustanovuje v § 43, že pohledávky, příslušející osobám
k náhradě oprávněným, nemohou býti ani do exekuce pojaty, ani zajišťovacími prostředky stiženy. Výjimka z toho stává toliko pro pohledávky k poskytování výživy, které proti osobě k náhradě oprávněné na
zákoně samém Se z<vkládají, ovšem tyto s obmezením, vyslo,veným
v §§ 291 - 3 a 292 ex. ř., že tedy musí dlužníkovi zůstati volnou částka
500 Kč. Jak zákon o úrazovém pojištění ze dne 28. prosince 1887
čís. 1/1888 ř. z. v § 61, tak zákon ze dne 11. července 1922 čís. 242 Sb.
z. a nař. o pojištění u báňských bratrských pokladen v § 15 - obsahují
však předpisy o tom, jak postupovati a jaký důchod vyměřiti v případě
tom, že výdělečná nezpůsobilost a tudiž nárok na invalidní důchod
vzniknou z úrazu podnikového, takže vzniká zaměstnanci nárOk proH
oběma ústavům. Podle těchto ·celkem shodných předpisů přerušuje se
výplata důchodu i-nvalidního potud, pokud součet důchodu úrazového a
invalidního převyšuje dvě třetiny pracovnlho výdělku, který byl vzat za
podklad při vyměřování důchodu úrazového nebo převyšuje-li za urči·
tých předpokladů 75% průměrného dosaženého výdělku v kategorii
k níž náležel provisionista. Za týchž podmínek přerušuje se výplata dů·
chodu invalidního tehdy, když osoba požívající úrazového dí,chod,
z úrazu dříve utrpěného nabude později nároku na invalidní důchod
Z uvedeného plyne, že nároky na oba důchody byly upraveny s ohle·

dem na obojí pojištěni, že nároky ty ztratily svou
a nezaručují povinnému každý samostatně volné
Nutno je posuzovati při vedení exekuce jednotně,
dlužníku příznivějším, že mu totiž zůstane volnou

čls.

samostatnou povahu
existenčni

minimu~.

o.všem s obme.zelllm
častka 2.000 !\jc.

15056.

Právní jednání, uzavřené komisionářem, musí býti obchodem ve
smyslu obchodtúho zákona.
Obchod podle čL 271 čis. 1 obch. zák. předpokládá, že jde o nákup
"ěci za účelem zcizení v původním stavu či přepracovaném, avšak vždy
v takovém stavu, že se zachovává vlastnost věci jako věci movité.
(Rozh. ze dne 19. března 1936, Rv II 141/36.)
žalobkyni byla proti Františku Š-ovi, majiteli klempířského a pokrývačského závodu povolena exekuce zabavením a přikázáním k v}"brání
pohledávky, příslušející povi~n~mu .~~ p9ddlužnik:m Fran!iškem J-em
za konané práce pokryvačske. zalupcl prednesla, ze vedelll exekuce .~~
tuto pohledávku se strany žalované jest nepřípustné, . protože žaluFc,
k této pohledávce náleží právo, které nedopouští výkonu exekuce. Žalující jest akciovou společností a předmětem její,ho podnikání je mimo jiné
výroba a prodej asfaltové lepenky, dehtových výrobků a krycích hmot,
obchod těmito výrobky a prováděni staveb a prací stavebních včetně
pokrývačských do oborů těchto spadají.cích. PovJnnt j;st maj.i~elem
klempířského a pokrývačského závodu a zastupcem zalupcl. FranÍlsek J.
· (poddlužník) objednal u tohoto zástupce od žalující lepenku a nátěr kamenouhelným dehtem. Povinný jako zástupce žalující mu dodal lepenku
, nátěr kamenouhelným dehtem - materiál i pnki - a z tohoto důvodu
vzešla žalující za poddlužníkem pohledávka ve výši 1.342 Kč 10 h,
splatná 31. prosince 1934. František Š. poddlužniku výslovně zdůrazml,
že pohledávka z tohoto obchodu vzešlá jest splatná u žalující, která má
vyhraženo právo vlastnické na dodané hmoty. Žalující tuto pohledávku
Františku J-ovi vyúčtovala a ten ji proli ní uznal. František š. jest se žalující v obchodním spojení a jest povinen veškeré dodávky z materi,ál~
i s příslušnonu prací prováděti buď v zastoupení žalující neb obstaral!
takovou dodávku materiálu i práce svým jménem jako komisionář na
účet žalující. Dodaný materiál, jakož i vůbec materiál dodávaný žalující
· firmou Františku š-ovi zůstává vždy jejim vlastnictvím a toto vlastnictví
si žalující firma vyhrazuje. I kdyby František Š. byl uzavřel tento ob_
chod vlastním jménem, uzavřel jej jako komisionář žalující pro účet ža· lujicí. Jest tudíž pohledávka z tohoto obchodu v~niklá pohle~á,:kou hlující, jejím vlastnictvím, ať již tento obchod učiml Franhšek s. Jako zastupce firmy »E.« anebo jménem vlastním. S výhradou všech svých práv
dala si žalujkí také již ve smyslu čl. 368 obeh. zák. odst. 1 pohledávku
žalobní postoupiti. P r v Ý s o u d žalobu o nepřípustnost exekuce za-
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mítI, o d vol a c í s o u d uznal podle žaloby. D ú vod y: Bylo zjištěno,
že František š. jednal s Františkem J-em ve vlastním jméně, na základě
tajné plné moci, dále že pohledávku postoupil již po zabavení; nebylo
však zjištěno, že by Fmntišek J. pohledávku žalobkyně uznal. Běží jen
o to, lze-Ii na souzený případ aplikovatí předpisy čl. 368 obch. zák. František Š. jest majitelem pokrývačského a klempířského závodu v B. a
František J. objednal si u něj v červnu 1933 nátěr a opravu střechy.
František š. objednávku tuto vyřídil a použil při těchto pracích materiálu, dodaného žalující firmou, která si vyhradila vlastnické právo
k němu do úplného zaplacení. Zřejmě dodala žalující firma materiál
FrantÍlšku Š-ovi k dalšímu zpracování, nikoliv k dalšímu zcizení. To
plyne také ze svědectví disponenta S-ho. Tyto nákupy materiálu živnostníkem (řemeslníkem) nejsou obchodem po rozumu čl. 271, 272 obch.
úk. Úmyslem kontrah:entll musí býti další zdzení, ať již v púvodním
stavu anebo přepracovaném, který ale musi zachovávati vlastnost věci
jako věci movité. Tak tomu není, zastaví-Ii se prodaná movitost do nemovitosti, stávajíc se její součástí (Staub-Písko, Komentář k obch.
zák. I, str. 8, 17). Právní poměr mezi žalující a Františkem Š-ou nelze
proto posuzovati podle čl. 360 obch. zák. Na souzený případ však nehodí, se ani zásady čl. 368 obch. zák Skutkový stav, o němž pojednává
Jozh. čís. 8587 Sb. n. s., jest naprosto' jiný, než jest tomu zde, kde pohledávka vznikla řemeslnou činností dlužníkovou. Jest ekvivalentem jeho
práce a to i, potud, pokud byl zpracován materiál žalující firmou dodaný. Tento materiál ztratil takto svoji podstatu vůbec. Právní poměr
mezi Frantj,škem Š-ou a Františkem J-em po případě žalující jest posuzovati podle § 1017 obč. zák. Kontrahentem smlouvy byl Š. a J., práva
a povinnosti určeny jsou pouze obsahem této smlouvy. Tajná plná moc,
udělená žalující Františku š-ovi, nemůže založm pro žalující přímého
oprávnění vůči Františku J-ovi. Tento jest dlužen za práci s dodáním
materiálu Františku Š-ovi, pohledávka patří poslednějšímu a právem
byla tedy zabavena. Žalující firmě nepřisluší tu nějakých práv, které by
mohly přivoditi nepříslušnost exekuce.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

Písko, kom. k obch. zák. 2. vydáni, stránka 416-417). Odvolací soud
tedy nepochybil, uvažoval-Ii, zda šlo o obchod uzavřený mezi dlužníkem
Františkem Š. a poddlužníkem Františkem J. a zamítl-Ii žalobu, ježto
tomu tak nebylo. František Š. je majitelem klempířského a pokrývač
ského závodu a poddlužník František J. objednal si u něj v červnu 1933
nátěr a opravu střechy, kteroužto objednávku FrantÍ'šek Š. vyřidil. Š. použil při těchto prackh materiálu dodaného mu žalujicí firmou. Podle
t'Jhoto ujednání měl tudíž František Š. ,provésti mu zadané řemeslné
páce s dodáním potřebného materiálu, při čemž měl a mUSil tento materiál zpracovati do cizí nemovitosti. Tím však vytvořil dílo, jež se stalo
s"učástí nemovitostí objednatelovy a věc (materi'ál) přestala tím býti
vécí movitou a předmětem obchodování. Nešlo tu tedy o obchod podle
čJ. 271 Čí'S. 1 obch. zák., předpokládajkí, .že jde o nákup věcí za účelem
zcizení, t. j. v původním stavu čí přepracovaném, avšak vždy v takovém
stavu, že se zachovává vlastnost VěCi jako věci movité (srov. StaubPisko, kom. k obch. zák. 2. vydání, ll. str. 8, 9). Ustanovení čl. 272
čís. 1 obch. zák tu vůbec nephchází v úvahu, jak mylně za to má dovolatelka, když František Š. zboží nejen zpracoval nebo přepracoval,
nýbrž sám dodal potřebný materiál (Randa: obchodní právo vyd. 1894).
Nešlo-Ii v souzené věci o komisionářství podle čl. 360 obch. zák., nelze
ani použíti ustanovení čl. 272 čis.3 obch. zák., třebas jinak Š. se po
živnostensku zabýval komisionářstvím, jak to tvrdí dovolatelka. Na souzenou věc nelze tudíž použíti ustanovení čl. 36g obch. zák. a vylučo
vací žaloba, pokud byla opřena o tento důvod, není opodstatněna. že
tu nešlo o poměr podobný konlÍ'si podle čl. 360 obch. zák., na kterýžto
poměr bylo by lze obdobně použí,ti ustanovení čl. 368 obch. úk., vyložil již odvolací soud a odůvodnil i správně, že tu nelze použítí ~ásady
vyslovené v rozhodnutí ve Sb. n. s. čís. 8587 pro různost skutkového
· a právního stavu. Nemá význam pro posou'Zení věd, že FrantÍ'šek š.
postoupil spornou pohledávku žalujíci firmě, neboť to se stalo dne 31.
ledna 1935, kdežto pohledávka byla již před tim exekučně zabavena
a poddlužník o zabaveni vyrozuměn dne 10. září 1934.
čís.

Důvody:
Komisionářem jest každý, kdo po živnostensku vlastním jménem na
účet přikazatelův ujednává obchody (čl. 360 obch. zák). Jde o to, zda
právní jednání komisionářem uzavřené musí býti obchodem ve smyslu
obchodního zákona nebo zda stačí, že by šlo O obchod, kdyby jednání
bylo předsevzato komItentem samým. První názor odpovídá doslovu zákona, který ustanovuje, že komisionář musí uzavřf,ti obchody a nedovoluje tedy výklad, že mohou při'Cházeti v úvahu též úkony, které by jen

mohly býti obchody. Tento výklad vedl by též k praktickým nesrovna·lostem, tak kdyby soukromník dal bankéři při kaz k nákupu cenných papirů, ježto podle druhého výkladu nešlo by o komisionářství, leda, že
by soukromník měl úmysl tyto cenné papíry dále zciziti (vi'z Staub-
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Patronát věcně váznoucí na statcích zapsaný,ch v zemských deskách
zaniká odepsáním zatížených statků z desk zemských a zrušením pří
slušné knihovní vložky.
·
Tomu, kdo žádá za odepsání zemskodeskových pozemků, náleží, aby
buď předložil listinný doklad, že se vypořádal s oprávněnými z patronátu, neb aby postupoval podle §§ 2, 3 a 4 zákona čís. 18/69 ř. z.
·
Církevní ústavy, které tvrdí, že jim přísluší věcný patronát, jsou formálně op,rávněny k rekursu proti usnesení knihovníhó soudu, jímž bylo
povoleno odepsáni zemskodeskových pozemků podle § 1 zákona čís.

18/69

ř.

z.
(Rozh. ze dne 20.

března

1936, R I 73/36.)
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P r v Ý s O u d povolil k žádosti knihovního vlastníka přenesení celého statku V. z vložky zemských desk do rustikální vložky a zrušil
příslušnou knihovní vložku v zemských deskách. ,O t0r;'t? postupu, neuvědomil římsko-katolIcky kostel a obročl v P., Jez tvrdl, ze Jim k temto
nemovitostem patří věcné právo patronátní. Rek u r s n i s o u d ,~rušil
ke stÍ'žnos(i, pří>slušného římsko-k;rtoliokého kostela a farmho obrocl toto
usnesení prvého soudu a uložil mu, by po do~lněném řízen.í znovu r?zhodl. D ů vod y: Na nemovitostech zapsanych v ze;nskyc,h deskach
vázne podle sdělení stěžovatelčina podle platnych' pr,edplsu (čl:, XI~.
čís. 1 uv. zák. k ex. ř., §§ 32-34 zákona ze dne 7. kvetna 1874 CIS. 50
ř. z. a § 20 tractatus de iuribus incorpomlibus ze dne 16. března 1679)
jako věcné veřejnoprávní břemeno reální patronát k ~ím.~kat~ kostelu
a faře v P. a jeho HUálním kostelům. Břemeno patronatu Je bre~en~m
věcným i bez zápisu do knih. Patronát nepřechází s nemovitostmi prepsanými z vložky deskové do vložky rustikální, nýbrž se zmšenir;' vložky
deskové zaniká. Nemajj, proto oprávněné ústavy po zrušení vlozky deskové možnost dáti knihovně vyzn;rčiti reální patronát v rustikální vložce, '
ale mají právo stížností proti příslušnému· knihovnímu usnesení. Pod~e
sdělení stěžovatelčina vlastník nemovÍ'tostí věděl a věděti musel o eXIstenci reálnítho patronátu, protože plnil a plní povinnosti z něho ply-'
nouci. Byl tedy povinen, aby buď doložil svou knihovní žádost prohlášením stěžovatelčiným, že svoluje s hlediska práva patronátního,k o?epsání pozemků bez tohoto břemena nebo žádal o zavedem vyzyvaclho
řízení (§ 94 čis, 3 a 4 knith. zák., § 2 zák. čís, 18/69,) a navrhl v něm
podle § 4 zák, čís. 18/69, ;rby vzhledem k patronátu bylo soudní usnesení, povolující- a zaha.jující toto ří'zení, doručeno i stěžovatelce, která
by pak byla oprávněna k odporu podle § 3 téhož zák. bez ohledu na to,
zdal' patronátní právo je zapsáno v knize pozemkové či ne (Sb. n. s.
rozh. čís. 6117). Slušelo proto napadená usnesení zrušiti a věc vrátiti
prvému soudu k doplnění řízení v naznačeném směru.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D

ů-

vod y:

Patronát jakožto soubor oprávnění a záv<l!zků vížíóch se ke kostelu
nebo nižšímu církevnímu obročí, může na statcích zapsaných v zemských deskách věcně váznouti a ve velkém počtu případů také skutečně
vázne bez knihovního vyznačení (nález SpL soud. ve Vídni z 13. dubna
1887 čÍs. 805, Budw. čís. 3481, rozh. -čís. 6117 a 6163 Sb. n. S., Ehrenlweig: »Sachenrecht« z r. 1923· str. 401). Podle nálezu vysloveného v nálezu nejvyššího správního soudu ze dne 1. září 1934 čís. 11544/32 (Bohuslav čís. 11396) vyloučením statku, na němž patronát vázne, ze zemských desk a zrušením příslu'šné kníhovní vložky patroriát zaniká, ježto
podle § 20 traktátu de iuribus incorporalibus, vydaného císařem Leopoldem l. dne 13. března 1679, je patronát akcesorium »panstvÍ«, totiž
dominia a jako takové nemMe býtí spojen s pozemky nezapsanými do
desk zemských, a je spojen s pozemky jen potud, pokud tyto jako

zemskódeskové pozemky nepominou. To se však stane tím, že se z desle
zemských odepi·ší. Tyto dvě okolnosti jest míli na zřeteli, je-li podána
žád'ost za přenesení veškerých nemovitostí-, na nichž vázne nezapsané
věcné právo patronátní, ze zemských desk do pozemkové knihy rustikální s přenesením všech váznoucích práv podle § 1 zákona čis. 18/1869
ř. z., neboť provedení takového převodu má v zápětí zrušení, příslu'šné
vložky zemských desk, a tudíž i zánik věcného patronátu. Povolí-li soud
· žádané přenesení nevěda o patronátu, nelze postiženému církevnímu
ústav II upříti. právo k rekursu; proti onomu usneseni neejn podle §§ 123,
126 knj,hovního zákona, nýbrž i podle § 35 zák. čís. 100/31 Sb. Z. a n.,
í když mu nebylo usnesení to doručeno, neboť jest účastníkem, který
tnljže býti rozhodnutím soudu ve svých právech přímo dotčen (§ 37
zák. Čí>s. 100/31). O takový případ zde jde, ježto prvý soud vyhověl
knihovní žádosti žadatelů za přenesení celého statku V. ze zemských
desk do rustikální vložky a římsko-katolický kostel v P. s filiálními kostely a famim obročím, které tvrdí, že jím ke stwtku V. přísluší, věcné
právo patronátní, nebyly o tom soudem uvědoměny, poněvadž právo to
nebylo v zemských deskách vyznačeno. Výtka dovolacích rekurentů, Že
těmto církevním ústavům nepřísluší> formální právo k rekursu proti usnesení prvého soudu, není správná. Jde na jedné straně o církevní ústavy,
s nimiž patronátní právo bývá spojeno, na druhé straně pak o deskový
statek, na němž právo takové může i bez knihovního zápisu věcně váznouti. Dovolací rekurenti sami uvádějí, že až do roku 19-10 všichni majitelé statku O., pokud bylí současně též majíteli statku P., právo patronátní stran patronátního kostela v P. vykonávali, ovšem tvrdí, že tak
činili jenom jako majitelé statku P. a nikoliv jako majítelé statku O.,
ale to je otázka, kterou v tomto kníhovním řízení nelze řešiti. Konečně
· tvrdí dovolací rekurenti, že. v roce 1930' a 1934 odepřeli presentaci: na
úřad faráře, když bylo beneHdum uprázdněno, a že byli výnosem okresního úřadu v K. ze dne 11. února 1935 vyzváni, aby opatřili náklady
, na nutné opravy farní budovy, že proti výnosu tomu podali odvolání na
zemský úřad, přes to však na žádost farářovu zaslali mu určitou částku
s upozorněním, že částku tu poskytují jen jako zálohu čilí zápůjčku,
kterou jest povinen zaplatíti ten, kdo bude uznán definitivně povinným
zaplatiti náklady na nutné opravy farních budov. Z toho plyne, že mezi
odvolacími rekurenty a jmenovanými církevními ústavy patronát sku(ečně jde, že ústavy existenci patronátu k statku tvrdí, kdežto dovolací
rekurenti ji popírají. Nelze proto- ústavům těm upírati formální legitimací
k rekursu v této' věd a odkazovati je na příslušné řízení o zjištění exi· stence onoho patronátu', neboť, kdyby mezitím byl statek O. převeden
ze zemských desk do rustikální vložky pro katastrální území O. a potom
teprve na existenci patronátu bylo pravoplatně nalezeno, nemohly by
,po případě již řečené církevní ústavy své patronátní nároky provésti,
ježto by patronát oním .přenesením statku O. ze zemských desk do ,pozemkové knihy rustikální mohl zaniknouti a nemohl by po pHpadě již
býti obnoven (srov. rozh. čís. 6163 Sb. n. s.). Dovolací rekurenti poukazují stále na to, že v tomto případě nejde o §§ 2 a 3, nýbrž o § 1
zák. Čí>s. 18/69 ř. z., ježto prý žádají o' převedení statku O. do pozem-
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kové knihy rustikální s přenesením všech závad, při tom však zamlčují
že věcné právo patronátu, existuje-Ii, do rustikální vložky podle shor;
uvedeného názoru nejv. správniho soudu přenésti nelze a že tudíž v pří
čině něho převedení statku o. podle § I cit. zákona provésti nelze. Mohla
by tedy vzniknouti taková situace, že by zájmy drkevních (lstavů, jichž
se patronát týká, mohly býti ohroženy a uplatnění jejich práv z patron,átu plynoucích stíženo, a již toto pouhé stížení a ohrožení stačí, aby
temto církevnim ústavům byla přiznána právni ochrana a aby řád práva
uveden byl v soulad. Nezbývá proto, než aby bud' žadatelé předložili
listinu o tom, že se s jmenovanými, církevnimi ústavy stran uvedeného
patronátu vypořádali, nebo aby se stran patronátu postupovalo podle
§§ 2, 3 a 4 cit. zák., by se ústavům těm umožnilo, chrániti' svých práv
odporem podle § 3 cit. zákona (srov. rozh. čís. 6163, 6117 Sb. n. s.).
Že slovům »zapsaná« práva v §§ la 3 cH. zák. jest rozuměti jako »váznoucí« práva, bylo vyloženo v rozhodnutí čís. 6117 Sb. n. s. Lichá jest
také výtka dovoladch rekurentů, že uplatňování patronátnich práv v rekursu řečených církevnich ústavů jest novotou v řizení rekursním podle'
§ 125 knih. zák. nepřípustnou. Vázlo-li na, de,skovém sbtku O. v době
podání knihovní žádosti nezapsané právo patronátní, jsou údaje uvedené v rekursu církevcních ústavů pouhým upozorněním soudu na sku,
tečný stav a nikoliv novotou. žadatelé měli sami ve své knihovní žádosti
na tuto okolnost upozorniti, i když jest otázka existence patronátu mezi
nimi' a drkevními ústavy sporná, aby pr"ní soud mohl k ní zaujmouti
stanovisko, a ne přejHi ji mlčením ve své žádosti za přenesení celého
statku O. ze zemských desk do vlo'žky rustikální, pro něž neuvedl ani
žádných důvodů, t"k že nelze ani rozumně nahlédnouti, proč žadatelé
bydlící v P. o toto přenesení usilují.
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N e j v y Š š í s o II d uložil odvolacímu soudu, by o odvolání žalobcově znovu jednal.
Důvody:

Pokud tvrdí stěžovatel, že předpis § 465 od~t. 2 c. ř. s: neplat! pr~
strany s právem chudých, nemá pravdu. Ten~o predp!~ plat.! pro veskeff;
· strany bez rozdnu, zda jim bylo povoleno p,ravo coh.udych, č!h ~!c. ~ht;d~
straně, které nebyl znzen advokát a ktera nemuz~ prohl~~'h ?dvola,n~
do soudního protokolu z důvodu § 465 odst. 2 c. r. s., muze vsak byh
podle § 90 org. zák. ustanoven úřed~ík souddní Tk sepsání a ~odá~!, o~:
volacího spisu proti rozsudku okresmho sou u. o v sou~:,nem pfl~a, e
se stalo, neboť podle záznamu byl okresní soudce pO,veren s,epsamm
odvo,{!tní žalobcova. Že odvolání, to !pak sepsal ve forme souclmho protokolu, v tomto případě nevadí, poněva~ž formy soudního protokolu b~lo
pouze použito k sepsání odvolacího,s,plsu, ,soudcem podle § 90org. zak.
tímto úkolem pověřeným, takže podle své pravé povahy onen protokol
jest vlastně odvolacím spi,sem.
čís.

15059.

Za trvání služebnosti poživání může vlastník věci za předpokladů
§ 520 obč. zák. uplatniti jen práva v tomto předpisu uvedená! nemůž~
však nastupovati na poživatele žalobou o provedení potřebnych pracl
podle § 513 obě. zák., nebo požadovati od poživatele náhradu podle
§ 1042 obč. zák. za tyto práce, provedl-Ii je sám.

čis.15058.

(Rlozh. ze dne 20. března 1936, Rv I 1974/33.)

Předpis § 465 (2) c. ř. s. plat! bez rOlldilu, zda straně bylo povoleno
právo chudých čili nic.
Nejde o p~otokolární odvolání, nýbrž o pod á n í odvolacího spisu,
sepsal-Ii odvoláni soudcovský úřednik, zřizený k tomu cili chudé straně
podle § 90 zák. o org. soud., byť i k sepsáni použil fonny soudního zápisu. Takové odvoláni se hodi k zahájeni odvolacího řlzeni a nelze je
odmítnouti jako nepřipustné.

žalující jsou spolumajitelé domu dvěma třetinami; třetina jest vlastnictvím Rudolfa a Marie P. Žalobci tvrdi, že dům ten, jehož požívá ž~
lovaná právem služebnosti, vyžadoval nutných oprav, ~e. vybíz~li _ž,alo~,
vanou, aby je provedla" a když se tak nestalo, provedl! Je saml. ZadaJ1
proto na žalované zaplaceni třetiny nákladů, !pokud se tyto týkají spoll!vlastnictví Rudolfa a Marie P. Niž š í s o u d y zamítly žalobu, odvol a c í s o u d z těchto d ů vod u: šlo o opravy a to opravy nutné,
t&kže jest pHsvědčiti žalobcům, že první soud nesprávně věc posoudil
po stránce právní, maje za to, že nejsou splněny předpoklady § 514 obč.
zák. CHovaného předpisu nelze použiti, ježto v něm mlUVí se o stavbách,
· které se staly nutnými pro stáří budovy nebo ,pro náhodu a které pro\'edl vlastník k oznámeni požívatele. V daném případě nutno vycházeti
z ustanovení § 513 obč. zák., podle něhož je požívatel povinen služební
· věc jako dobrý hospodář udržovati ve stavu, v jakém ji převzal a z jejího výnosu opatřovatí opravy, doplňky a obnovy. Vynaložili-li žalobci
takový náklad na místo, žalo,vané, ,pwk ovšem měli by nárok na jeho náhradu podle § 1042 obč. zák. Než tu jest zdůrazniti, že žalobci netvrdili,
že by byli pouze obnovHi stav, jaký tu byl v době, kdy žalovaná budovu

(Rozh. ze dne 20.

března

1936, R I 222/36.)

o d vol a c í s o u d odmítl odvolání žalobcovo do rozsudku okresního soudu v N. D ů vod y: Odvolání žalujícf strany bylo podáno soudfiím zápisem 11 okresního soudu v N. Takovéto odvolání jest dle § 465
odst. 2 c. ř .s. přípustno pouze tehdy, nesídli-li v místě okresního soudu
ani 2 advokáti. Avšak v sídle okresního soudu v N. má své působiště
více než dvé advokátů. Důsledek toho je, že zvolená forma do soudního
protokolu je nepřípustná dle § 471 čís. 2 c. ř. s. Za tohoto stavu muselo
býti odvolání dle §§ 473 a 474 odst. 2 c. ř. s. odmMnuto.
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do požívání převzala, ani že by čistý výnos z domu (§ 512 obč. zák.)
skutečně postačoval ke krytí oněch provedených oprav, tak že nemohou
tvrditi, že zažalovaná částka jest nákladem, který byla žalovaná povinna
podle zákona vynalohti.
N e j vy Š š í s o u d

nevyhověl

dovolání.

Důvody:

Již před vydáním občanského zákoníka měl požívatel služebné věci
nejen požívací právo, nýbrž také samozřejmou povinnost vráti,ti věc
v témže stavu, v jakém ji do požívání převzal, z čehož již vyplývala jeho
další povinnost udržovati věc v řádném stavu. K zabezpečení splnění
těchto po,vill1ností mohl vlastník požadova,ti vždy poskytnutí jistoty.
Občanským zákonem byly závazky požívatelovy přesně vyjádřeny
a bylo jich plnění uloženo poží,vateli přímo za povinnost, ale za to měl
býti nárok vlastníka na' jistotu obmezen zásadně na případy, v nichž
byla ohrožena podstata služebné věci. Ustanovuje toli'ž §513 obč. zák.,
že požívatel je povinen, aby jako dobrý hospodář udržoval služebnou
věc v tom sta'vu, v jakém ji převzal a z výnosu opatřoval opravy, doplňky a obnovy. Paragraf 520 obč. zák. pak stanoví, že zpravidla může
vlastník žádati od ,požíva'tele zaj,štěni podstaty jen, hro,zj-li nebezpečí.
Ot<'tzka, kdy se může vlastník domáhati toho, aby požívatel věc řádně
opravoval a při její změně ji zase uvedl do původního stavu, v zákoně
výslovně řešena není, a jsou tedy dvě možnosti. Bud' by mohl vlastník
nastupovati' proti požívateli žalobou, uplatňující jeho práva, uvedená
v § 513 ohč. zák. vždy hned, jakmile požívatel služebnou věc řádně nespravuje a neprovede hned potřebné opravy anebo zmenší podstatu (na.
př. odprodejem inventáře, jako bylo v případě Sb. n. s. 10766), anebo
teprve tehdy, kdy požívací právo zaniklo a požívatel má služebnou věc
vlastníku odevzdati. (§ 518 obč. zák.) tak, jak ji převzal. Tu jest uvážiti,
že kd}'1by při každé změně věci, kterou by jinak řádný hospodář hleděl
odstraniti, mohl vlastník nastupovati hned žalobou, by byl požívatel
v nebezpečí, že na něho budou podávány šikano sní žaloby a výkon požívadho práva mu bude znesnadňován, co-ž by zejména mohlo nastati
při užívání hospodářských statků s inventMem. S druhé strany by ustanovení § 520 obč. z<'tk., že zpravidla ,při ohrožení podstaty - a tedy výjI'mečně i když není podstata ohrožena, ale je to zvláštní zájem může
vlastník požadovati jistotu a případně se i domoci opětného převzeií
věci za slušné odbytné nebo odevzdání věci do soudní správy, bylo zbytečným, když hy vlastník každé potřebné opravy, doplňku a obnovy se
mohl žalobou domoci hned za trvání požívadho poměru. Z toho vyplývá,
že úmyslem zákonodárce bylo poskytnouti požívateli za trvánÍ' požívacího poměru co nejvíce volnosti a naproti tomu zabezpečiti vlastníku
splnění povinností uložených požívateli a tedy vrácení věci v nezměně
ném stavu, jistotou nebo ostatními' v § 520 obč. zák. uvedenými opatře
ními. Je to podobný případ jako při pachtu, kde se také nelze zásadně
Již za trvání pachtovního poměru domáhati, aby pachtýř pachtovní před-
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mět uvedl do stavu, v jakém jej převzal, a to i když se o ~ tomu ,smlu~ně
zavázal (Sb. n. s. Č. 301 a 89?6). P:op".ch!oyatel ~e ,:,uze domahaÍl Je,n
po skončeuí pachtovního pomeru vracem vecl, Jak Jl predal ~§ 1109 obc.
zák.), anebo zrušení pachtovního o poměru ~§ 1118 obč .. zak.). ~okud
tedy požívaci právo nezaniklo, muže vla~tntk, nesp.ravuJe-lt ~?zlyat;1
služebnou věc řádně a je-li podsta,ta ohrozena neb? Je-lt tu o :vla~tm z,ajem, uplatňovati jen práva uvedena v ~ ?20 obě. zak., nemuze vs~k za~
lovati hned na provedení oprav, dopInku a obnov. To nelze obepb ant
tím že by vlastník nebo někdo jiný opravy sám provedl ~ d?mahal ~e
'ak za trvání požívadho práva náhrady podle § 1042 obc. zak., pone~adž doba, kdy poží,vatel musí svou povinnost splniti, dosud nenastala.

čls.

15060.

Jak dalece je nemanželský otec povinen hraditi zemskému fondu náklad, vzešlý ošetřenlm a léčenlm dltěte.
•
(Rozh. ze dne 20. března 1936, Rv I 1126/34.)
žalující zemský fond domáh<'t se na žalovaném náhrady nákladů podle § 1042 obč. zák., jež vznikly žalob,ci ústavním ošetře~~n: .a léčenim
nemanželského dí,těte žalovaného ve VySl 3.204 Kč 95 h. N 1 Z S 1 S o u d y
uznaly podle žalohy částkou 200 Kč,. p r v Ý s o ud z těchto. d ů v o.~ú:
Žalovanému byla stanovena usnesemm soudu povtnnost pla~lÍl na VyZlV~
něm nezl. Zdenky S-ové až do doby, než dítko se bude mocI samostatne
živiti částkou 200. Kč mesÍ'čně a to do rukou dočasného poručenstva
děck~ právního ochranného oddělení zemského ústavu pro péči o dítě
v Praze. Usnesení to odůvodňuje povinnost žalovaného z ustanovem
§§ 166.167 obč. zák. Žalovaný splnil řádně povinnost do konce dubna
1931. Nesplnil však svoji povinnost za květen 1931, ač nemanželské dítko
se ještě dne splatnosti nároku dožilo. Právní ochranné oddělení jako
orgán žalujícího vynaložil na dítko, o jehož zaopatřeni se staralo, částku
4.404 Kč 95 h, takže po srážce placených 1.20.0 Kč dosud zbývá 3.204 K~
95 h, žalobou vymáh,aných. Není sporu o tom, že náklady ty spada]!
pod náklády, jež ukládá § 166 obč. zák. plniti nemanželskému otci. Stanoviti výši těchto nákladů nemanželského děcka proti otci ,povolán J~~t
soud a v daném případě, když nemanželský otec otcovStVl uznal, v nzení nesporném. Výše soudem stanovená vymezuje rozsah povinností,
. uložených žalovanému jako nemanželskému otci Zdenky S-ové. Jest
tudíž žalující oprávněn dle § 1042 obč. zák. požadovati náhradu náklad"
tech na žalovaném toliko do výše, stanovené opatrovnickým soudem a
to v daném připadě do výše 200 Kč, ježto jen touto částkou žalovaný
své povinnosti řádně nesplnil. Pokud však vynaložil více, .jde to na
útraty její.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
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D U vod y:
..Dl,:, § 166 o.bč: z~k. fest povinen nemanželský otec dítěte, aby je při
merene svemu Jment vyzlvoval, vychovával a zaopatřil. Poručenský SGud
však určil nemanželskému otci ku placení jako výži'vné dle tehdejších
poměru přiměřenou částku měsíčně 200 Kč. Bylo to již v době, kdy dítě
bylo v opatření· Zemského ústavu a stalo se určení výše výživného docela k návrhu právního oChranného oddělení onoho ústavu, které jest
orgánem žalobcovým. Ony měsí·ční částky 200 Kč byly také ústavu zaplaceny a žalobcem zúčtovány. Byla-Ii za výše uvedených okolností nemanželskému otci vyměřena právní povinnost platební ku splnění' zákonné povinnosti z nemanželského otco·vství plynoucí určitou částkou
a tuto on po dobu rozhodnou platil, nelze všeobecně dovozovati, že by
byl povmen podle zákona učini,ti více. Vynaložila-Ii tedy žalující strana
nad to částku žalobou vymáhanou, nemůže požadovaU náhradu toho na
žalovaném, zejména když v prvé stolici. ani netvrdila změnu poměrů.
čís.

čís.

15061.

Pokud poslup pohledávky mezi manžely vyžaduje notářského spisu.
Postoupený dlužník může namítati, že nedošlo k platnému poslupu
pohledávky pro nedostatek notářskélto spisu.
(Rozh. ze dne 20.

cilužník svých námitek, které měl proti postupiteli, avšak jeho námitky
z poměru mezi příjemcem a postupitelem pohledávky zůstávají tím nedotčeny. To plyne z úvahy, že uznání· pohledávky podle § 1396 obč. zák .
pusobí jen proti poctivému příjemci; je tedy nutným předpokladem, aby
osoba, která uplatňuje pohledávku z důvodu postupu, byla skutečně jejím příjemcem. Je-Ii však postup sám o sobě neplatný, není tu žádného
příjemce pohledávky a důsledkem toho nemá pak ani, uznání pohledávky
vůči neoprávněné osobě účinku uvedeného v § 1396 obč. zák. Tak je
tomu i v souzeném připadě, v němž byl, jak již uvedeno, postup zažalované pohledávky mezi Janem P. a žalobkyní pro nedostatek přede
psané formy neplatný. Nedošlo-Ii však takto vůbec k platnému postupu,
nestala se žalobkyně příjemkyní- pohledávky po rozumu § 1396· obč. zák.
a není tudíž v tomto' sporu přes to, že žalovaná vůči ní pohledávku' dlužním ú:pí,sem uznala, legitimována k žalobě, a to ani z uplatňa.vaného dů
vodu novace dle § 1376 obč. zák., neboť novace předpokládá platný závazek dosavadní, který má býti zrušen, a neni-Ii tu takového závazku,
nemůže novací vzniknouti platný nový závazek.

března

1936, Rv I 1520/34.)

Manžel žalobkyně postoupil této na úhradu svého dluhu u ní pohledávku, již měl proti žalované. žalovaná postup vzala na vědomí a zavázala se žalobkyni dlužním úpisem pohledávku zaplatiti. Proti žalobě
na zaplacení, této pohledávky namítla mimo jiné neplatnost postupu pro
nedostatek formy notářského aktu, neboť šlo o postup poh,ledávky mezi
manžely, jimž vlastně žalobkynin manžel uznal svůj dluh u žalobkyně.
P r v Ý s o u d žalobu zamítl, o- d vol a c í s o u d žalobě vyhověl.
Ne j vy Š š í s o u d obnoviI rozsudek prvého soudu.
Důvody:

Postup pohledávky 2.000 Kč mezi věřitelem žalované Janem P. a
jeho manželkou, t. j. žalobkyní, byl podle § 1 b) zákona ze dne 25. čer
vence 1871 čís. 76 ř. z. neplatný, ježto šlo o postup úplatný, zahrnující
v sobě uzná~í dluhu mezi manžely, který měl býti uhrazen postupem
pohledávky (srov. rozhodnutí čís. 6592, 7650, 9793, 10749 a j. Sb. n. s.).
Odvolací soud má dále za to, že tato neplatnost postupu pohledávky
byla zhojena tím, že dlužnice vůči žalobkyni jako příjemkyni pohledávku uznala a že tudí'ž nemůže vůči ní úspěšně namítati neplatnost postupní smlouvy. Avšak podle § 1396 obč. zák. jest postoupený dlužník
zavázán uspokojiti poctivého příjemce jako svého věřitele, uznal-Ii vůči
němu postoupenou pohledávku za pravou. V tomto případě pozbývá

15062.

Č. 267/21 Sb. z. a n., vl. nařízení č. 186/24 Sb. z. a n.
O přiznání, odepření nebo zastavení podpory v nezaměstnanosti se
státním příspěvkem rozhoduje jediné úst ř e d í odborové organisace.

Zákon

přísluší nárok na náhradu škody proti organisaci, k níž členové
patřili dřive, jestliže tato organisace zadržela členské knížky a doklady,
takže nebylo lze sestaviti a vyplniti vzorce &-D podle vlád. nař.

Tomu

čís.

186/24 Sb. z. a n.
(Rozh. ze dne 20.

března

1935, R II 41/36.)

žalující odbočka odborové organisace uplatňuje ve sporu nárok na
náhradu škody, kterou utrpěla udánlivě tím, že vyplatila svým členkám
Bertě D-ové a Else D-ové zálohou podporu v nezaměstnanosti od 29.
srpna 1931 v částce 2.447 Kč 50 h a nyní nemůže dosíci její refundace
od ministerstva sociální- péče a mini-sterstva financí vinou žalované odbočky 'odborové organisace, jež prodlévala ve vydání členské knížky,
potažmo jiného dokladu o členství Berty D-ové a Elsy D-ové ve vlastni
organisaci. Průtah trval tak dlouho, že mezitim se nárok na refundaci
promlčeJ. Jmenované členky měly prý nárok na podporu v nezaměstna
nosU a žalující odbočka jim vyplatila na ni zálohu, ježto byly v nouzi.
Ostatně tyto členky postoupily prý jí svá práva proti žalovamé odbočce
(§ 1422 obč. zák.) a mimo to vstoupila prý žalující odbočka do· jejích
. práv již po zákonu podle § 1358 obč. zák. žaIovamá odbo·čka namítla, že
žalující odbočka nebyla oprávněna vypláceti podporu v nezaměstnaností
zálohou, že o přiznáni podpory v nezaměstnanosti a státní-ho příspěvku
rozhoduje výbor odborové organisace podle svých stanov neb řádfI
o tom jednajících, že D-ové a D-ové nárok na podporu v nezaměstna. nosti nepříslušel, ježto byly ze žalované odbočky dne 20. června 1931
vyloučeny pro neplacení členských příspěvků, že doba jejich členství
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v žalované odbočce nemohla býti pro jejich vyloučení započtena pn
vstupu do žalující odbočky a že od jejich vyloučení do dne 29. srpna
1931 neuplynula ještě doba, potřebná k nabytí nároku na podporu v nezaměstnanosti v žalující odbo-čce. P r v Ý s o u d uznal podle žaloby,
ježto zjistH, že obě shora jmenované dělnice, jež pro nezaměstnanost
byly v nouzi, by skutečně byly měly nárok na podporu, kdyby bud' nebyly vůbec vystoupily z organisace žalované nebo aspoň kdyby ihned
po výstupu byly měly v rukou stvrzenky o členství; současně vyslovil,
že žalující odbočka jest oprávněna podle XXII. hlavy obč. zák. (§ 1036
obč. zák.) uplatniti nárok na náhradu škody zaviněním žalované odbočky
jí vzešlé. O d vol a c í s o u d uložil prvému soudu nové jednání a rozhodnutí. D ů vod y: Právem vytýká žalovaná odbočka prvému soudu,
ze skutkovým zjištěním octl se v rozporu se spisy a že právní názor,
z něho·ž vycházel, jest mylný. Vždyť v přednesu žalované odbočky a
11 dopi'su ministerstva sociální péče v Praze není ani zmínky o tom, že
by D-ové a D-ové byl příslušel nárok na podporu v nezaměstnanosti za
předpokladů prvým soudem uvedených, a ustanovení § 1036 obč. zák.
zde vůbec nepřiléhá, protože nebylo tvrzeno, že D-ová a D-ová měly
nárok Ila podpom v nezamě'S,tnanosti proti žalované odbočce a že žalující odbočka vyplacením zálohy D-ové a D-ové na podporu v nezaměst
nanosti obstarala vlastně záležitost žalované odbočky. Tím ale pozbývá
rozsudek svého základu. Ustanovení §§ 1422 a 1358 obč. zák., ji'chž se
žalující odbočka dovolávala, nepřiléhají, neboť jejich použítí nedalo by
se obsahem skutkového přednesu žalující nijak odůvodniti. Ke spolehlivě správnému rozhodnutí ve sporu jest nezbytně třeba, aby byla vyřešena otázka, zda D-ová a D-ová byly ze žalované odbočky vyloučeny
pro neplacení .členských příspěvků, neboť kdyby se ukázalo, že D-ová
a D-ová 'hyly podle stanov ze žalované odbočky pro neplacení členskýdi
příspěvků vyloučeny, nepříslušel by jim vzhledem k autentickému výkladu ministerstva sociální pé'če nárok na podporu v nezaměstnaností
v žalované odbočce a nebyla by směla jim žalující odbočka započísti
při přestupu práva, nabytá v žalované odbočce. Pak ovšem nemohly by
D-ová a D-ová žalující odbočce žádných práv postoupiti. Aby však tato
rozhodná otázka byla rozřešena, jest nutno předem provésti důkazy ža~
lovanou odbočkou nabídnuté o tom, že D-ová a D-ová byly skutečně
vyloučeny. Při tom jest hodnotiti také zmíněný přípis ministerstva sociální péče, z něhož vysvítá, že žalující odbočka nebyla oprávněna poskytovati zálohu na podporu v nezaměstnanosti a objasniti, jak dlouho
byly D-ová a D-ová členkami' žalující odbočky před vyplacením zálohy
a jaká doba členství jest v žalující odbočce nutná k nabytí nároku na
podporu v nezaměstnanosti.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl rekursu.
D

ův

o d y:

Je nesporno, že dělnice Berta D-ová a EUška D-ová dne 25. června
1931 přestaly ,býti ,členkamí žalované místní skupiny, pokud se týče odborové organi'sace, k níž náleži tato místní skupina. Nemůže tedy býti

pochybno, že poté (I. j. po 25. červnu 1931) uvedené dělnice již neměly
drok na podporu v nezaměstnanosti proti žalované místní skupině, resp.
příslušné odborové organisaci a že nemohly tudíž práva na podporu jim
příslušející proti žalované skupině postoupiti žalobkyni. Jinou jest
otázka; zda jmenované nabyly práva na příslušnou podporu v odborové
oraanisaci, k níž náleží žalující místní skupina a k niž přestoupily prý
dn~ 25. června 1931. To souvisí s otázkou, zda a kdy lze "'počísti člen
ství osobám přestupujícím z jedné do jiné odborové organisace. Tato
otázka nebyla zákonem zvláště upravena, avšak z ustanovení § 5 č. 2
zák. čís. 267/21 Sb. z. a n. - , který v tomto směru nehyl změněn zákonem čís. 74/30 Sb. z. a n. - plyne, že bylo ponecháno odborové organisaci jejíž členem se stal přistupující člen, - aby ve stanovách,
pokud se' týče .v ~odpůrn,ém}ád~ ji řešila. B~de tedy"v souzené věci
třeba předem zjlsÍlh, ktera pf1slusna ustanovem obsahUJI' stanovy. resp.
podpůrný řád organisace »Verband chr-er Arbeiter und Arbeiterinen
aus der Textil-Putz und Bekleidungsíndustrie« ve S. Bylo' tvrzeno, že
podle těchto stanov, resp. podpůrného řádu se započítávajl přestupu
jícítn členům nabytá práva v jiném svazu jen tehdy, když splnili řádně
své povinnosti zcela nebo z části na podporu v nezaměstnanosti, a byle
dále tvrzeno žalovanou stranou, že dělnke, o kteréž jde, v organisaci
svazu »Bekleidungsarbeiter-Verband« této 'povinnosti nedostály, ježto
neplatily členské příspěvky. O tom byly žalovanou odbočkou nabízeny
dúkazy, jichž provedení nařídil správně odvolací soud, neboť bude-ll
prokázáno, že Berta D-ová a Eliška D-ová, nesplni'vše povinnosti jako
clenky »:Bekleidungsarbeiter-Verbandu«, pozbyly členství' v této organisaci, nemohlo jim ani, jejich dřívější členství býti započteno v organisaci,
k niž přestoupily. Jmenované nenabyly ani smluvního nároku proti dří
vější organi1saci a nemohly ani žalující místní skupině postoupiti žádná
svá .práva z členství odvozovaná a neměly ani, »náhradní nároky« proÍl
žalované z důvodu, že jim včas nevydala členské knížky nebo jiné doklady a že jim tím zabránila, by uplatnily včas a řádně nároky na podporu v nezaměstnanosti proti nové odborové organisaci, a nemohl ani
býti uskutečněn platný postup těchto náhradních nároků žalujíd místní
skupině. Ostatně byl též tvrzený postup popřen žalovanou místní, skupinou á bude tudíž třeha i o tom provésti důkazy a učiniti potřebná
skutková zji,štěni. Nepostoupily-li však D-ová a D-ová žalohkyni své
nároky, anebo nemohly-li t<rk učiniti proto, že jmenovaným t<rková práva
ani nepříslušela, nemůže žalobkyně žádati náhradu škody od žalované
místní skupiny proto, že jmenovaným bývalým členkám nevydala včas
a řádně dotčené členské knížky a doklady, ježto žalovaná skupina měla
pouze smluvni povinnost proti jmenovaným svým členkám a nikoli též
'proti žalující místní skupině, a není zákonného ustanovení, z něhož by
vznikla povinnost žalované vyda'ti tyto doklady žalobkyni. Po,kud ža~
lobkyně opírá žalobní nárok o skutkové tvrzení, že jmenovaným dělni
cim vyplácela podporu v nezaměstnano'sti »zálohou«, dlužno připome
nouti, že žalobkyně (místní skupina) nebyla oprávněna přiznati sama
členům své organi1sace podpory v nezaměstnanosti a státní příplatek
(příspěvek), ani poskytovati členům zálohy na tyto podpory, neboť po-

čis.

-

15063 -

-

328

čís.

15()63329

dle § 4 odst. 1 čís. 5 zák. čís. 267/21 Sb. z. a n., resp. podle § I a 5 vlád.
nařízení čís. 186/24 Sb. z. a n. wzhoduje o příznání, odepření nebo zastavení, podpory v nezaměstnaností se státním příspěvkem ústředí, od~
borové organisace svým k tomu oprávněným orgánem, kdežto mlstn~
skupina vyznačí jen na poukazu od ústředí a jeho proplsu vyplacelll
částky a opatří' si ,podpis příjemce (víz vzorec e, §
vlád., nař. čís. 186(
24 Sb, z. a n.), žalobkyně však netvrdIla a neprokazala, ze stanovy JeJI
organisace nebo podpůrný řád pro ni platný měly v tomto směru jiné
ustanoveni nebo že jí došel poukaz k výplatě z ústředí (§ 6 vlád. nař.
čís. 186/24 Sb. z, a n.), Avšak i kdyby podle stanov nebo podpůrného
řádu svazu "Verband chr-er Arbelter und Arbei.terinnen« jmeno,vaným
dělnícím měla a musela výti vyplacena podpora se státním příplatkem,
ježto členství v dřívější' organisaci jim mělo býti započítáno v organisaci, k níž ,přestoupily, a kdyby se za to mě.lo, že se ústře?! n,emo,h]'>
dostati, refund'ace vyplacených podpor od mInisterstva soclallll peče,
resp. financí, proto, že bez členských knížek a doklad~ n,~mohly býti sestavovány a' řádně vyplněny vzorce B-D podle nar. CIS, 186/24 Sb.
z. a n" nepří,slušel by nárok na náhradu škody vůči žalov"né,. ':.znl~lý
zadržením těchto dokladů žalobkyni, nýbrž jen ústředí svazu, Jez vsak
v tomto sporu neni procesní stranou. Nebylo tudíž již z těchto úvah vyhověti rekursnímu návrhu na zrušení' napadeného usnesenI.

?
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Převzala·li obec smlouvou, uzavřenou se státní sprá,:ou železni~n!,
povinnost starati se o řádný stav sch(~~ii~tě, jež spoj~je nádr~i,s vereJnou cestou odpovídá tomu, kdo uttpel uraz proto, ze schodtste nebylo
v bezpečné~ stavu, jen pro bezprávné opomenuti; nárok poškozeného
nelze posuzovati podle § 881 obč. zák.

(Rozh. ze dne 20.

března

1936, R II 57/36.)

žalobce upadl na schodech, vedoucích od nádraží k silnici a jso~cích
ve vlastnictví státních drah, které je zřídily, Smlouvou ze dne 14, brezna
1925 povolilo ředitelství státní'ch drah žalované obci používání' těchto
schodů ja·ko veřejného příchodu k železniční stanici proti t.omu, ,že obec
kromě jiných závazků převzala povmnost schody v!astnm~ nak.laden;
udržovati, čistiti a při náledí posypávati a že se zavaz~I~, ze o'~S~O~lll
státní správu železniční, )ak~ž i osoby tře~í, za ;rešk~re, skodJ,.)e~ ]trn
zřízením, trváním a použlvámm schodu vzejdou, ze zeJmena,pre]Ima, rUčení' za železnici podle zákonů čís. 27 ř. z. z roku 1869 a CIS. 147 r. z,
z roku 1902 nastane-Ii taková událost v provozu dnÍ'hy, kdyby na schodech těch ,byl někdo zraněn nebo usmrcen. žalobce dovolávaje se této
smlouvy tvrdil, že ohec jeho úraz zavinila tím, že, schody v do,?ě n~l,edí
nedala řádně posypati, jednak že ,schody neodpovldaly stavebmmu radu
a byly proto nebezpečné, a konečně že nebyly .ob~í v ,ř.ádném st~vu
udržovány. žalovaná obec namítla nedostatek paslvm leglltmace a dale,

že schody byly v kritické době řádně posrpá~y? ~č prý nen~ předpisu,
podle něhož obec byla povmna posypavatI vereJne cesty, a ze pro- počasí v době nehody se nedalo ani posypáváním zabrániti tomu, aby se
znovu utvořilo, náledí; konečně popřela, že schody neodpovídají stavebnímu řádu, Prvý s o u d žalobu zamítl, aniž provedl navržené důkazy,
vycházeje z názoru, že právo ze smlouvy ze dne 14. března 1925 mohla
by uplatňovati pouze železniční' správa, a že pokud jde ručení ze za. vinění žalobce ani netvrdi,l, že osoba pověřená obcí posypáváním schodů
byla dezdatnou ve smyslu § 1315 obč. zák;, a konečn~. ž~ n~dost~teč~o~t
a nebezpečnost schodů s hledIska stavebnrho nelze pnčltatI obCI k vme,
noněvadž je nestavěla. O d vol a c í s o u d zmši! k odvolání žalobcovu
~ozsudek prvního soudu pro vadnost Hzení podle § 496 čís. 3 c. ř, s. a
uložil prvnímu soudu, by ~e obíral otázk~u, }da po strá,:~e sta~e,b~í ,byly
schody vadné a nebezpecné, zda obecm znzenec, povereny C~s!~nH'.' a
posypáváním schodů byl osobou nezdatnoU', a zda pro porusem radnellO
udržování schodů a neposypání jich obecním zřízencem došlo ke zra·
nění žalobcovu. Při tom vyslovil odvolací soud, že z tvrzení žalobcova,
že obecní zřízenec neposypal schody, ba že vůbec toho dne, kdy se úraz
slal, nebyl v obci přítomen, plyne alespoň nepřímo tvrze~í, ž~ zřízenec
nesplnil svoje povinnosti a není proto osobou zdatnou; dale, ze smlouvou ze dne 14. března 1925 a povolením, aby obecenstvo používalo
schodů, převzala obec povinnost, pečo,vati o to, aby schody. byly po
stránce bezpečnostní stavebně bezvadné, že zmíněná smlouva Je smlouvou ve prospěch třetích osob ve smyslu § 881 obč. zák. a ž~ prot.o jest
nerozhodno, zda příslušný obecní řád ukládá či neukládá ObCl povmnost
k náhradě škody, nedostojí-li veřej no-právní povinnosti k udržování veřejných komunikací v řádném stavu.
N e j v y Š Š j, s o u d nevyhověl rekursu.

°

Důvody:

S odvolacím soudem nelze potud souhlasiti, pokud pokládá zmíněnou
smlouvu v příčině schodů za smlouvu ve prospěch třetích osob podle
§ 881 obč. zák. a domnívá se, že žalobce, jsa také osobou třetí, uplatnuje podle druhého odstavce § 881 obč. zák, právo přímo z oné smlou:,y,
kterýžto názor obec v rekursu právem vytýká. O takový případ tu ne] de
a nejde vůbec o nabytí nějakého bezprostředního sO,ukr,orrlého 'práva
třetí osoby proti slibujícímu na základě smlouvy uzavrene mezI Jl'nyml
. osobami. Nejde tu o nic jiného, než aby obecenstvo, t. j. všichni lidé,
kteří používají schodiště jako spoj ovací komunikace mezi veřejnou cestou a nádražím, byli chráněni před nebezpečenstvím, jež by jim nedostatečným stavem schodiště mohlo vzniknouti. O takovou bezpečnou
chůzi po schodišti obecenstvem používaném měl, by se 'post~rati s!ál
(železni'ční správa) jako jeho vlastník. Tuto povinnost vsak zelezmcm
správa přesunula smlouvou na obec a obec ji přijala. Domáhá-li se tedy
žalob.ce náhrady škody na o:bci, domáhá se jí na subjektu, kterému ná-
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ležela povinnost starati se o bezpečnou chůzi po schodišti, pokud mu
tato povinnost náležela. Obec je tudíž pravou žalovanou a je v tomto
sporu pasi·vně legitimována. Tím však žaloba nebyla opřena o nějaké
smluvní právo poškozeného proti obci přímo, nýbrž o bezprávné opomenutí obce následkem nesplnění předpisů, jímiž zákon hledí zabrániti
náhodným poškozením (§ 1311 obč. zák.). Proto bylo ve smlouvě mezi
obcí a železnicí ustanoveno, že obec odškodní státní správu železniční
jakož i třetí o.soby za veškeré škody ... atd. Uvedl-li žalobce, že s~
»nárok opírá o porušení této (t. j. smluvní) povinností obce a že následkem toho je soukromoprávní povahy«, chtěl tím odůvodnití jen pří~
pustnost pořadu práva pro tuto žalobu, jak to výslovně uvedL Ve smlouvě
je dále uvedeno, že obec »zejména přejímá ručení za železníční správu
podle zákonů z 5. března 1859 čís. 27 ř. z. a z 12. července 1902 čís. 147
ř. Z,.> nastane-lí taková událost v provozu dráhy, že na schodech nebo
příchodu k ním bude někdo zraněn neb usmrcen«. Tak daleko však žalobce při uplatnění svého nároku proti obci nejde, nýbrž opírá svůj nárok
jen o předpisy XXX. hlavy občanského zákona o náhradě škody, zejména
také o předpis § 1315 obč. zák. V té příčíně bylo na žalobci, aby tvrdil
a prokázal zavinění žalované obce a - poněvadž sám uvedl, že táž
použHa osoby sjednané 'k čištění a posypání schodů, bylo na něm, aby
též tvrdil nezdatnost této osoby podle § 1315 obč. zák. V tom směru
přednesl žalobce pouze, že Josef S. kritického dne nebyl v obci a že
schody vůbec nebyly posypány. Z toho není jasno, zda chtěl uvésti, že
stíhá obec přímé zavinění, poněvadž žalovaná obec S. snad použila
k jiným službám mimo obec a nestarala se o zástupce, anebo tím, že
na něho řádně nedohlížela, anebo konečně zda tím chtěl říci, že S. jest
osobou nezdatnou. Proto měl býti nejasný přednes vysvětlen a doplněn.
čís.
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K § 1497 obč. zák.
Uznáním dluhu přetrhuje se promlčení i tehdy, když byl dluh uznán
vůči postupiteli po postupu.
Jestliže dlu~ník vypovidaje jako svědek (v jiném sporu) dozná dluh
nenl to uznáním dluhu ve smyslu § 1497 obč. zák.
'
(Ro~h.

ze dne 20.

března

1935, Rv II 742/35.)

Žalobkyně tvrdí, že se žalovaný zavázal zaplatHi Janu K-ovi a Klementu H-ovi na účet stavby polovinu smluvené ,částky 50.000 Kč, na
kterou po zaplacení zálohy 45.000 Kč dluží ještě 15.000 Kč. Tento dluh
žalovaný uznal dopisem ze dne 23. dubna 1925, a při svém výslechu
svědeckém ve sporu Banky v B. se S-ou jednotou v B. vůči žalobkyni
a jejím právním předchůdcům (postupitelům Janu K-ovi a Klementu
H-ovi a Bance v B.). Dle potvrzeného soudního vyrovnáni ze dne 20.
března 1925, k němuž podnikatelé K. a H. přihlásili zažalovaný zbytek
pohledávky, zavázal se žalovaný platiti 35% ve čtyřech splátkách, kte-

.' II nedodržel takže zažalovaná pohledávka v celé výši obživla a není
l 'y
C ' ježto vznikla během vyrovnaCl''h o "nzenl"za
I ovane'h o a
'k
promlčena

ta o~nlčení dle 'přijatého vyrovnání mohlo běžeti teprve od 8. dubna
1~25 kdy byla poslední vyrovnací kvota splat~a. Jan K. a Klement R
ost~upili jak ústně, tak písemně tuto, pohledavk~ !3ance vB., ktera
Pe' ich podni'k financovala, do. vlastmctvl v 2. polovlne roku 1925 a t~to
J 1lovaného o tom ,uvědomUa. Tato ba~ka s~lynula ': roku 1927 se zaž·1 "c' bankoučímz tato stala se vlastmcl zazalov"ne pohleaavky a Jest
U]! 1
,
•
,
,•
'
1'"
1
.
. ktivně leO"itimovana k zalobe. zalovany namlt] prom cem zaza ovane
I ~hledávky~ což žalobkyně popř~la, tvrd!c, ž,e ~ošlo k přerušení pro::
~lčení podle § 1497 obč. zák., Jednak hm, ze zal~vany ve sl)''ůfu Jej!
Jředchůdkyl1ěse S-ou 'iednoto~ v B. _o 35.00,0 Kc, by~ s.Jyse~ pko
;vědek doznal, že jest povinen častku b.O?O ~c zaplahtropodle umluvy
právními předchůdci žalobkyně, jednak bm, ze dluh svuJ uznal v do~iSU z 23. dubna 1926, jednak i v ří,zení vyr?v~~c;ím a v žalobní o~~po
vědí. Mimo to namHala stavení podle § 9 dr;veJ,sl~o vyrovnaC;lho radu.
Niž š í so u d y vyho'věvše námitce promlcenl, zalobu .zamltly.
,
Ne j v y Š š í s o u d uložil prvému soudu nové JednaOl a rozhodnut!.
Důvody:

Pokud jde o výpověď žalo~anéh? .ja~o s,věd-ka ve sporu, ne;nůže tu
jíti o u,znání, neboť toto jest dlSpOSltrVlll';' ClOem strany, I !,dyz, s,e nemusí státi výslovně. Z něho musí býti mozne usuzovatr na z,re)my .~m'ysl
dlužníkův uznati dluh vůči věři,teli. Svědek ve sporu vypovlda o' pstyc?
jím vnímaných skutečnostech, které se udály v minulosti, ~ykonává pn
tom svou povinnost, k níž může býtí ?onucen (§. 325 c. r. ~). Obsa~
jeho výpovědi nelze pro nedost~tek v~le hodnotit; Jako u~nalllc I kdF
obsahuje skutkový obsah takoveho pra:vlllho pomeru. Ponevadz uznalll
musí, býti jasné a určité, nelze v souz,e~ém pří'Pad~ po~a~ovati za uzná~í,
co uvádí žalovaný v žalobní odpovedl ant Jeho Jednant ve vyro:vnaclm
řizení. Jde pak hlavně o dopis žalovaného z
d~bna 19,25. DO~lS !ento
jest adresován Jo,sefu K. a Klementu H., ,k!~n ovsem. v te!o' ~ob,e uz~e
byli věřiteli zažalované pohledávky,. kdyz Jl pOStOU~llt prav~l,pr~d'c~ud
kyni žalující- strany v druhé pOlOVICI roku.19~5., Avsa:k uzn~nl pre.rusuJe
běh promlčení, jestliže se stalo vůči opravnenemu, leho zastupcl nebo
jeho auktarovi (Klang, Kommentar IV 557, Ehrenzwelg, System 1/1 304,
Mayr, Soustava I 221). A vůči stavitelům Josefu K. a_ Kleme~tu H., od
.něho'ž žalobkyně odvozuje svúj nárok, se stal projev z~lovaneho. ~el~~
proto považovatí za správný názor nižšíc;h ;;oudů,. že cltovant,d?plS J1~
proto netvoří důvod přerušeni promlče01, ze projev nebyl uClOen VUČl
. žalobkyni nebo jejímu zástupci. Nezaleží na tom, zda se uznání st~lo
po po,stupu pohledávky Bance. Jde palk o p;ohlášení ,samé. V dopiSU
uvádí žalovaný, který ve sporu popřel, že st.avl,telé ~o~.ef K; a .Kl,;mentoH.
postoupili pohledávku protí němu žalobky01,. resp. Je]l pra~nl predchud:
kyni, že odmítá zaslané účty, že může uzna!t Jen to, C? oblednal a mez!
těmito uznanými položkami uvádí »doplatek na sal SvatoJ. JedllO'te
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15.00? Kč.« .• Uvádí p~k i sv~ 'p'ohledávky a dochází k výsledku, že vlastně
cn ma Jeste pohledavku vuc: stavitelům. Vzhledem k tomu, že sál pro
Jmen.ovano~ Jednotu ,byl st~ve~ na pozemku patřícím žalovanému a jeho
manzelce, ze se, zavazal pnspett na sál částkou 60.000 Kč, že skutečně
za~lat~1 stavI,telum ,45.000 ~č, že i ostatní položky uváděné v účtu po.
c?azeJ; ze sta~ebnlch, p;acI, konaných jmenovanými staviteli a z podnetu tech pracI, poklada dovolaCÍ' soud prohlášení žalovaného o ,částce
15.000 J.<č za určité. a jasné uznání, že žalovaný tuto, částku jmenovaným
st~vltelum Jest dluzen, tedy za uznání dluhu vůči nim. To,to uznání pře
:usIlo p~dle, § ,1497 ob~. zák. běh promlčecí lhůty co do této pohledávky
1 pr~ prav.m nastupce)menovaných stavHelů. PoněvaM pak žaloba byla
P?dana pre~ uplynulIm 3 let od 23. dubna 1926, nenastalo promlčení
tet?' poh}edavky podle § 1486 Č. 1 obč. zák. Nižší soudy v clůsledku
sveho nalOm neprobraly ostatní spornou látku jest pmto řízení, odvo'
lací vadné (§ 503 čís. 2 c. ř. s.).
čís.
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K § 250 c. ř. s.
Pojem »nároku« a »námitky«.
. Nebyla-I} strana 'při prohláše~ průvodního usnesení, nařizu.iicího její
vyslech ~ dukazu, pntomna, mUS1 býti obeslána se sdělením skutkových
okolnosti, o kterých má býti vy'slýchána; obesláni má býti řízeno na
stranu samu a nestačí obeslání k ruce jejího právního zástupce.
Jd~ o zv~tuí ujednání o konkurenci, nikoliv o pouhou výhradu ve
prospech zames!na~atel~, ~vázal-li se zaměstnanec, že po určitou dobu
(2 roky). ~d zrusent slu~eb~tho poměru nebude vyvíjeti konkurenční čin
nost, z~c~z mu bude byvaly zaměstnavatel vypláceti odškodné ve smluvené vyŠl,
(Rozh. ze dne 20. března 1936, Rv II 74/36.)
~a,lob~e t~rdí, že nastoupil u žalované službu v dubnu 1921 na základ.e slu.zeb.m s,m!ouvy ze dne 6. ,~áří 1920, obsahující mimo jiné do,ložku
o vypov~dTIl ,Ihute % roku, kterazto' smlouva služební byla pak nahrazena sluzebm smlouvou ze dne 5. července 1926 v níž o doložce vypovědn! zm:ínky ;,ení, oavša:k clle vůle stmn měla 't~to původně ujednaná
do~o~ka 1 ~adale zu.statI v platnosti. Žalobce, byv bez důvodu propus.te? dopIsem ze ~ne 18. července 1933, uplatňuje nárok na zaplacení
sl~z~eho, Jak mu pred propuštěním vypláceno bylo, zejména ještě za
meSl-C _červen 1933, včetně příspěvku na náklady ubytování částko"
1.986 R. M., a to za do?u až dO' uplynutí lhůty výpovědní, to jest až do
~~e _30. čer~n~}9~4. MIm?,
u:platňuje nárok na náhradu výloh a diet,
Jez ,zalova,ne JI~~re.d pod~TIlm zaloby byl likvidoval, a nárok na vyplacenI a vyučtovam !~cenšneho za něk!eré žalovanou dle smlouvy ze dne
? srpna 1926 vyuzlvane patenty udelené na vynálezy žalobcovy jakož
I náhrady rovnajíd se jehO' služebním požitkům po dobu, po kt;rou se

:0

mluvně

zavázal zdržeti se soutěžní činnosti (2 roky). Niž š í s o u d Y
. ~znaly podle žaloby,
"
"
Ne j v y Š š í s o u d uložil odvolacímu soudu nove Jednam a rozhodnutí. .

o ů vod y:
První soud připustH důkaz výslechem stran při ústním jednání ~ne
15. dubna 1935, konaném za přítomnosti,~rávních zástupců stran, ~vsak
v nepřítomnosti sporných stran, a odročIl k ~roved.em tohoto . dt;kazu
, dnání na 27. května 1935. Zároveň se usnesl, ze za zalovanou akcIOVOU
~~olečnost bude slyšen Dr. Kurt O. Strany ne?yly k, od;oč,enémt; ústnímu
'ednání soudem zvláJště předvolány, nýbrž JejIch pravm z~stupcll~n p:o~
hlási.Ii »že je uvědomí o nařízeném výslechu stran«. K ustmmu Jednam
ze dn~ 27. května 1935 dostavil se toHko žalobc~, Dr; Kurt O .• ~al se
omluviti 'svým právním zástupcem '~ro ne,?dkladne pr~ce ,pro pnpravu
valné hromady žalované společnostt, osvedčlv .tuto. prekazku doplse~
ze dne 17. května 1935. První soud vyslechl tol~ko zal~bce, a~epokla~
daje nedostavení se Dr. O. za o~l~vené, upus~ll od vy.slech,: zalovan~
strany. Z výpovědi žalobcovy z]lstll pak prvm soud, ze doslo v roc:
. 1926k ujednání služební smlouvy, a že tato smlouva upravIla v P?d.state
&lužební poměr žalobcův až d? j~ho propuštěnj._~e sl,užby žaloyane f;rmy.
V odvolání vytýkala žalovana Ílrma vadnost nzem pro nezakonny po~
stup prvního soudu při provedení výslechu stran a navrhla, abyodvolacl
soud tento výslech provedl znovU. Odvolací soud prohlásil při úst~i:n
odvolacím roku usnesení, že se »připouští důkazy jak v prvm Stol~Cl«
a provedl je »přečten!m svědeckých.,výpo,vědí a předlož~~~ch, hstm«.
Vytýkaný postup prvmho soudu se pnčr1 :akonu, us~~novu]l,c!l~.u v dr~
hém odstavci § 375 c, ř. s., že strana, jez nebyla pntomna pn proh!ašení průvodního, usnesení, musí, býti obeslána se sdělením ~kutk?vy~h
okolností, o kterých má býti vyslýchána, ~by se moh~a na pre~m~: vyslechu připraviti. Proto má o,s'Obní obesl<im 'strany k vysl echu byh HzenŮ'
přímo na stranu a nestačí· obesláni k ruce práv~ího j~j~o zástupc~, Nepřichází tu v úvahu ani předpis § 93 odst. 1 c. r. s., Jezto ?r?ces~1 s?ud
nevyhotovil obsílku žalované strany k výslechu a .~edoručIl Jl pravn[l~u
zástupci, nýbrž ponechal mll pmstě, aby stranu J~m zast~upenou uvedomil. Nesejde ani na tom, zda se tak stalo a zda zal ovana strana (po~
kud se týče Dr. Kurt O.) včas nabyla vědomosti o průvod,;ím usn,e~em
a nařízeném roku k výslechu stran. Neboť nebylo-II vyhoveno velIclmu
předpisu § 375 (2) c. ř, ,s., jde o vadn~'St řiZIO~í (§ 503 'č!,s. 2 c. f· 's.:
Sb.n. s. 12532). Odvo,lací soud dopushl se ml.mo tO' no,ve vady nzem
(čís. 2 § 503 c. ř. s.) tím, že nepostupoval ,podle § 33 zák.. ČÍS. 131/31
Sb. z. a n. a že se spokojil pouhým přečtením protokolu zalobce pko
strana vyslechnutého a nezachoval sám ustano~,ení druhého ?dstav';2
§ 375 c. ř. 's. Mylný je názor odvolacího SOUďil' (CI'S. 4 § 503 c. r. s,), ze
Hanuš A. neměl býti vyslechnut jako svědek, nýbrž že je v tQ.~!o sporu
stmnou a že jeho seznání jest oceniti jako výpověď strany, lezto ]lne-o
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novaný prý jest členem představenstva. Neboť obě strany označily za
sporu Hanuše A. za předsedu dozorčí rady, a bylo mezi nimi nesporno,
že Hanuš A. byl předsedou dozorčí rady, nikoliv představenstva a upozornily soud první stolke na to, že při výslechu stran přichází v úvahu
jiná osoba, totiž člen představenstva Dr. Kurt D. Odvolání jest tedy
v tomto směru v rozporu se souhlasným přednesem stran a výslechem
svědka Hanuše A. nelze nahraditi výslech povolaného zástupce ža,lované
společno,sti ve smyslu třetího odstavce § 373 c. ř. s. V odvoláni, ve
kterém byly přípustny no'voty (§ 33 zák. čís. 131/31 Sb. z. a n.) uplaJtúovala žalovaná akciová společnost, že podle § 5 smlouvy ze dne 5. čer
vence 1926 měl žalobce po dobu účinnosti konkurenčni klausule býti
odškodněn tak, že se mu mělo dostati požitků ve formě služného, nákladů a tanHem, jichž požíval ve stejném obdobi uplynulého roku před
vystOlrpením a které byly v § 3 smlouvy přesně uvedeny, že však úhrnné
poži,tky po vystoupení žalobcově, odstěhuje-Ii se z Berlína, nesmí pře
sahovati 125% jeho poslednÍ'ch ročních příjmů. Žalovaná firma uplat_
ňuje, že žalobce ji'ž nebydlí v IBlerlíně a že tudíž podle po'slední věty
třetího odstavce § 5 dotčené smlouvy byl povinen po dobu účinnosti
soutěžní doložky ke konCÍ' každého měsíce žalované společnosti oznámiti své přijmy z jiné své výdělečn,é činnosti, jež bylo mu započisti na
nároky, příslušejicí' mu proti žalované firmě. Odvolací soud spatřuje
v tomto, přednesu uplatňování »nového« nárOku v odvolacím řízení a
nepřihlížel tedy k tomuto přednesu pro zákaz § 33 zák. čís. 131/31 Sb.
z. a n., leč neprávem, neboť jest rozlišovati pojmy »nárok« a »námitky«.
Námitkou brání se strana, uvádějíc určité skutečnosti, proh ll'platňova
nému. právu odpůrcovu a snaží se ní o to, !Jiby žalobnimu návrhu nebylo
vyhověno. Nárokem domáhá se strana vlastního práva, žádajíc rozhodnu,tí, soudu O' plnění z tohoto práva vyvozo,vaném, nebo o určení právniho
stavu, odpo,vidajícího tvrzenému právu. V souzené věci nenamítala žalovaná společnost vzájemnou pohledávku, nýbrž tvrdila jen, že žalobce
jim uplatňovaný nárok dostatečnč neopodstatni-!, ježto nedbal přijmů
z jiné své výdělečné činnosti, ani netvrdi,l, že neměl takových příjmů.
šlo tedy jen o obranu proti žalobcovu nároku. K této námitce měl od- .
volací soud přihlížeti (čís. 3 § 503 c. ř. s.), neboť bylo na žalobci, aby
věc přednesl, 'čehož bylo třeba k opodstatnění svého nároku, zvláště
též co- do výše nároku, a důkaznl břímě stíhalo ho podle smlouvy již
proto, že smluvně byl zavázán žalované firmě příslušné příjmy a jejich
výši oznámi,ti v určutých časových lhůtách. Bylo tudíž též povinností
soudu (§ 182 c. ř. s), aby k tomu působH, by věc v tomto směru byla
náležltě vyjasněna a aby strany případně doplnily své přednesy a uči
nily potřebné průvodní návrhy. Tohoto doplnění bude ovšem jen třeba,
dospěje-Ii odvolací soud po novém řízení k přesvědčení, že byla ujednána soutěžní doložka i po uplynuti původni smlouvy a že platila až
do ukončení služebního poměru. V souzené věci bylo tvrzeno, že smluvní·
strany ujednaly zvláštní úplatu za nesoutěžení žalobcovo za karenčni
IhMy (viz § 5 smlouvy pří!. Jl. Tomu-Ii tak, nešlo o pouhou výhradu
ve prospěch žalované firmy, nýbrž o zvláštní ujednání' o konkurenci,
tedy o dvoustrannou platnou smlouvu, jež jednou ze stran nemůže býti

.

. něněna nebo zrušena. Nemá tudíž význam, že žalovaná společnost
~I dopisu z 25. Června 1933, zaslaného pr~vnimt; zást,up~~ ža!ob.c?vu, vyvozuje, že se vzdala práva konkurenčl1l dolozky Jl pnsluse]lCl'ch.
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výnimky zo všeobecných predpisov o prípustnosti opravných prostriedkov, vytvorené praxou pre štátny pozemkový úra!l ako reprezentanta verejných záujmov pri prevádzaní pozemkovej relormy, nemůžu
byť rozširované na strany, ktoré hája svoje súkromné záujmy.
(Ro,zh. z 20. marca 1936, R IV 113/36.)
Ex e ku č n Ý s ú d v podmienkach dražby na nehnute!'nosti, ktoré
i'xekú!i nadobudli v r"mci pozemkovej reformy, u'viedo'] toto: »Vydrazitel'om mMe byť i osoba jedna, štátny občan republiky českosloven
skej mravne zachovalý, aIebo manželia, ktorÍ dovedna nemajú viac než
10 ha. zemedelskej pády; udelenile príklopu a osoba vydražitel'o,va podHeha schváleniu štátneho, pozemkoveho úradu; vydražite!' je rovnako
, omedzený ako bola povinná strana pod!'a ,fO.zhodnutia štátneho ~oze,?~
kového úradu zo dňa 20. augusta 1927 ós. 84.459/27-1/3; vymaha'Jucl
verite!' má nárok na uspokojenie len z tej či,astky najvyššieho podania,
ktorá odpovedá cene pod!'a § 52 zák. zo dňa 30. januára 1920 čís. 31
Sb. z. a n., zvačšenej o nevyhnutné a užitočné náklady pod!'a stavu
v dobe odhadu; časť najvyššieho podania, pokial' prevyšuje túto cenu
a pokia!' nie je vyčerpaná pohi!'adávkami, majúdmi prednosť pri rozvrhu
,a tými, ktoré boly knihovne zaistené na vydraženom prídele za súhlasu
šiátneho pozemkového úradu, vyplatená bude štátu, ako preplatok,
pod,!'a § 37 zákona za, dňa 30. januára 1920 čís. 81 Sb. z. <I! n.; n<l!bývacia cena činí 84.000 Kč.«
Rek u r z n Ý s ú do rekurzu vymáhajúcej strany nevyhove!. D6vod y: Rekurz žiada, aby súd prvej stolice bol upravený na vydame
novej dražebnej vyhlášky s vynechaním čiastky, počínajúcej slovami:
"Vydražitel'om ... « až po slová: »nabývaci-a cena činí 84.000 Kč«. Sťaž
nosť je bezzákladná. Pod!'a § 7 zák. čís. 215/19 Sb. z. a n., móže štátny
pozemkový úrad udeliť 'svoje svolenie ku scudzeniu nehnute!'nosti aj
v dražbe za určitých podmienok a cit. § pozdejšími, zákonrtli nebol zrušený.Preto marne brojí sťažovate!'ka proti podmienkam státneho, pozemkového úradu, stanoveným pre prípad dražby.
. Na J v Y š š i s ú d dovo,lací rekurz odmíeto!. D 6 vod y: V exekučnom pokračovaní pod!'a § 40 zák. Č!. L1X:1912 proti usneseniu súdu
'druhej stolice - jestli zákon inak neustanovuje - ďalší rekurz nie je
prípustný a napadnuté potvrdzujúce usnesenie rekurzn.ého súdu, vynesené v otázke dražebnej vyhlášky a stanovenia dražebných podmienok
nepatr! medzi tie usnesenia, protiktorým zákon ďalší rekurz pripúšťa.
Podotýka Najvyšši súd, že výnimky za zákonných predpisov o pripust-
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t!osti opravných prostriedkov, uznávané praxou pre štátny pozemkový
urad, ako reprezentanta verejnoprávnych záujmov, nemi'ižu byť rozširované na slmny, ktoTé hája jedine svoje 'súkromné záujmy.
čís.

český

zemský fond jest oprávněn domáhati se na dětech náhrady léčebných nákladů, jež vynaložil na ošetřen! jejich nemajetného otce ve
veřejné nemocnici.
Předpisem § 5 zák. čís. 19/88 z. z. pro čechy není vyloučen nárok
podle § 1042 o. z.
(Rozh. ze dne 21.

března

1936, R I 218/36.)

český zemský fond domáhá se na žalovaných náhrady nákladů, jež _
Z3 ně vynaložil n~ ošetření jejkh nemajetného otce ve veřejné nemocnici. P r v Ý s o u d žalobu zamítl, o d v O' I a c í- s o u d uložil prvému
soudu nové Jednání a rozhodnutí.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu.

D ů vod y:
Úmysl plniti za jiného a vůle, žádati_ na něm náhradu ve smyslu
obč. zák, v pochybnosti se předpokládá, a jest na tom, za něhož
bylo plněno, by tento předpoklad vyvrátil (rozh. č. 5988, 10666 Sb.
11. s.). K vyvrácení tvrzeného. .předpokladu § 1042 obč. zák. namítá žalovaný, že nemocnice ve V. jest všeobecnou veřejnou okresní nemocnid,
tedY'právnickou osobou a že český zemský fond není k žalobě legitlmovan. Nesejde na tom, že nevymáhala náklady ošetřování a léčení
dříve uvedená nemocnice, ani na tom, zda po-stupovala podle § II zák.
ze dne 5. března 1888 Č. 19 z. z. pro čechy, neboť z jeho doslovUi jest
patrno, že jde jen O' předpis administrativní. český zemský fond nežalUJe pohledávku příslušející nemocnici, nýbrž pohledávku, jež přísluší
Jemu z důvodu, že splnilI za žalovaného povinnost, kterou ukládá žalovanému předpis § 154 obč. zák., a tvrdí- jen, že převzal léčebné zálohou,
a nabidl o tom důkaz. Předpis § 5 zák. č. 19/1888 z. z. upravuje pří
pady, v nichž zemský fond poskytuje veřejným nemocnicím náhradu nákladů dle taxy ústavu vyměřené, nelze-li náklad vymáhati na ošetřo
van ci nebo na jiných osobách, které byly náhradou povinny. Tento před
pis náhradní nárok podle § 1042 obč. zák. nevylučuje a náhrada v obdobných případech byla Českému zemskému fondu přiznána (viz rozh.
~. 4628, 79rt7 a j. Sb. n. s.). Odvo.lací soud ro.zhodl tudíž správně, že
Ceskému zemskému fondu nelze upirati právo, aby se domáhal náhrady
jím učiněného nákladu a konal patřičné šetření, a právem zrušil podle
§ 496 Č. 2 a 3 c. ř. s. rozsudek prvého soudu, jemuž se bude též zabý-

§ 1042

, ti námitkami žalovaného a bude zjistiti, bylo-Ii ošetřování a léč~ni
\ \né a majetkové poměry otce žalovaného i platební mohoucnost za~~vaného a jeho ostatních sourozenců (srov. rozh. čis. 4705, 5865, 7190,
7635 Sb. n. s.).
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K § 1234 obč. zák.
podstata společenství majetku mezi manžely pro případ smrti.
(Rozh. ze dne 21. března 1936, Rv II 955/33.)
žalobce Josef R. ujednal dne 12. le~na 18,87 se. sv~oji ~anželko~. Josefou při sňatku všeobecné společenstvl statku meZI' ztvymll ~ pr? pr~p~d
smrti, které se týkalo jmění nynějšího a budoucího., nabyteho '. z?edeného. Jnsefa R-ová zemřela dne 22. dubna 1930. žalobce tvrdl, ze do
soupi-su o její pozů,stalosti nemá se pojati dům vl. čís. 3~15 v M.,
knihovně přips'aný žalobci, a to. proto-, poněvadž tato nemovItost byl~
navždy vyloučena ze jmění jeho zemřelé manželky tím, že na :áklade
smlouvy O< doživotním důchodu ze dne 5. Hstopadu 1903, kterou zalobce
- a jeho manželka uzavřeli.s tchánem a tchy!'í žal,:?w~ými, .~anž~ly Janem a Veronikou P-ovýmt, byla o.na nemovitost p::ps~na k ~deelm poloviCÍ< jemu a jeho manželce a poněvadž vdMe no~~roskym. splsen: .ze d~e
19. dubna 1930 postoupila mu Jeho man~elka sv0J! Id~elm POlOVICI, takz~
se stal výhradným vlastníkem celé one nemovHoslt. ~a~oba, podanil
proti universálni dědičce manželky žalobcovy na určem, ze tato nemovitost do pozůstalostního jmění nepatří, byla zamítnuta s o. u d Y vše c h
'I ř í s t o I i c, n e j v y Š šďJ m s o ude m z těchto
důvodů:

Buduje-li žalobce svůj nárok na tom, že již v roce 1903 byl dům
srovnalQu vůlí jeho a jeho manželky ro~dělen a tím sjednané společen
ství statků skutečně a právně zrušeno, poněvadž zákon nezná dvojí dě
leni není v právu-o Vždyť smlouvou o dOživotní dúchod ze dne 5. listopad~ 1903 nabyl teprve žalobce nového jmění-, jež podle původní
smlouvy ze dne 12. ledna 1887 bylo především podrobeno -společenstv!
statků mezi. žalobcem a jeho manželkou. Důkaz, že toto nově nabyte
jměni dle úmyslu stran nemělo býH zasaženo společenstvím statků mezi
manžely, pokud se týče, že oněmi dvěma právními- jednáními spoliečen
ství statků o.hledně domu vl. č. 3715 v M. zaniklo,se žalobci nezdařil,
,a nebylo třeba ře,šiti. otázku, zda by bylo v daném případě možno pol1žíti obdoby ustano.vení § 1262 a 1266 obč. zák. o zániku společenství
statků. Podklad pro použi,tí ustanovení § 863 obč. zák. zjištěn nebyl.
Po.ukazuje-li žalobce k tornu, že jeho zemřelá manželka nemohla polovici domu zů-staviti žalované, svojí to dceři, poněvadž hledíc. ke smlouvě
ze dne 18. dubna 1930 nemohla již polovicí domu mezi žtvými vůbec.
Clvilnl rozhodnuti XVllI.
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nakládati, přehlíži, že v době smrti své manželky byl dosud vlastníkem
domu vl. č. 3715 v M. a že se svou manželkou uzavřel smlouvu o společenství majetku na případ smrti, že také uvedená nemovitost byla touto
smlouvou zasažena, a že z těchto příčin nastávají účinky popsané v druhé
větě § 1234 obč. zák. Ustanovení § 442 obč. zák., dle něhož nemůže
nikdo na jiného převésti více práv, než sám má, nemůže se žalobce
s úspěchem dovolávati, poněvadž žalovaná odvozuje své právo od zemřelé své ma,tky, manželky to žalobcovy, a její pozustalost má dle
smlouvy ze dne 12. ledna 1887 na nemovito'st zapsanou ve vl. Č. 3715
v M. práva, vytčená v 2. větě § 1234 obč. zák. Se zřetelem ke shora vylíčenému stavu neopodstatňují okolností, které dovolatel uplatňuje s hlediska § 7 obč. zák. použití tohoto, zákonného ustanovení. Byla tedy na
daném podkladě věc po stránce právni (č. 4 § 503 c. ř. s.) nižšími soudy
po'souzena správně. Neboť podstata společenství majetku mezi manžely
pro případ smrtÍ' (§ 1234 obč. zák.) záleží v tom, že v případě smrti toho
neb onoho, manžela příslu'ší na živu zůstalému manželnvi se strany jedné
a ,pozŮlstalostí zemřelého manžela se strany druhé nárok na polovíci'
všech statků 'spo,lečenství obapolně podrobený,ch bez ohledu na, to, kterému z obŮ'u manželů ďotyčný majetek před tím náležel a který z nkh
zemřel (viz roz'11. č.3243 Sb. z. a n.).
čís.

15069.

I. Výklad pojmu )}odborný dozor« podfa § 1 Č. 6 a) zák. č. 26/1929
Sb. z. a n.*)
II. Najímaniea prepúšťanie robotnikov, určovanle mzdy a pn'hlasovanie robotllikov k penzijnému poisteniu sú prácruni duševnými (§ 1
odst. 2 zák. č. 26/1929 Sb. z. a n.).
(Rozh. z 24. mMca 1936, Rv III 753/35.)
Žalobník bolzamestnaný u žalovaného od 1. októbra 1926 do 4. ll()vembra 1932 najprv ako robotnik a neskoršie ako dozorca. Žalobou domáhal sa na žalo,vanom zaplateni\! dóchodku, o ktorý prišiel v dósledku
toho, že ho hlovaný neprihl'ásil k penzijnému poisteniu pod!'a zák. č. 26/
1929 Sb. z. a n. O b a niž š i e s údy žalobu zamietly. Na j v y.š š í
s ú d ro"sudok odvolacieho súdu rozvi'azal a upravil tento súd, aby
zno,va wzhodol. D ,o vod y:
Nižšie s'Údy zistilly, že žalobník od roku 1927 nekonal ručné práce,
ale do,zeml ako predný robotník nad robotníkmi nádenníkmi, viedol
menši,e práce pod!'a úpravy žalovaného alebo jeho technického personálu a že pri vačšich prácach bo,1 vždy prítomný žalo,vaný alebo jeho
technický personál, že žalobník prijímal robotní'kov a ich prepúšťal podl'a úpravy žalovaného a ustaťoval mzdy v medzíach mu žalovaným daných a že pri menších stavbách prihlasoval robotníkov k nemocenskému
poisteniu.
*) Srovnaj: Sb. n. s.

Č.

14103.

Podl'a § 1 odst. 1, bod 6 zák. čís. 26/1929 Sb. z. a n. podliehajú povinnému poisteniu penzijnému zamestn&nci, ktorí sa zaoberajú prevážne
prikaZO'vaním práce robotník~v aleb? odbo~'ným dozorom nad nimi. be~
toho, že by sa samí práce zučastmlt. Podl a odst. 2 CIt. §u Je povinna
penzijným poistením každá osoba, ktorá je v služebnom pomere zamestr.aná prácami prevážne duševnými.
Odborným dozorom v smysle cit. zák. ustanovenia je dnzor, ktorý
· má za ciel', aby práca robotniko'v po stránke technickej vyhovovala, na
rozdiel od dozoru pwstého, ktorý spočíva v doh!'ade na to, aby robotníci pracovali usilovne bez zbytočných prestávok. Je tedy odborným dozorom súhrn funkcií, ktorých podstata záleží v tom, že dozerajúci orgán
pozoruje kriticky či:nnosť podriadených osob pod!'a smerníc túto, čin
nosť určujúcich a h!'adí na to, aby pozorovaná činnosť bola v shode so
smernicami pre ňu danými. Pri tom nie je rozhodné, či smernice pochádzajú od osoby dozerajúcej alebo od osoby inej, ktorej je dozore a
podriadený. Odborným dozorom je tiež dozor, ked' bol sverený osobe,
ktorá nemá vyš'ších odborných znalostí, ako robotníci prácu vykonávajúci, ked' do~erajúci má, dba ť o to, aby práce boly ~yk.o,nané podll'a, rozkazu odbormkov. NevyzaduJe sa, aby osoba vykonavaJuca odborny dozor mohla činiť sama dispozíde a mala samostatné vedúce postavenie.
pod!'a toho bol dozor, ktorý vykonával žalobník pod!'a zistenia ni,žších
súdov, dozoromodborným tak pri' menších stavbách, ak aj pri vačších
stavbách.
Najímanie a prepúšťanie robotníkov, určovanie mzdy, hoci pod!'a
smerníc majile!'a podniku, a prihlasovanie a odhllasovanie robotníkov
k pensijnému poisteniu, sú práce, ktoré vyžadujú duševnej intenzity,
myšlienkových pochodov a samostatného úsudku. SÚ tedy prácami du· ševnými..
Žalobník kona,1 tedy práce, ktoré podliehaly povinnému penzijnému
poisteniu poď!'a zák. č. 26/1929' Sb. z. a n. (§ 1 odst. 1 bod 2 a 6) a aj
pod!'a vlád. nariadenia č. 16/1923 Sb. z. a n. (§ 1). Žalovaný bol preto
povinný prihlásiť žalobníka 'k penzi.jnému pOÍ'steniu. Ked' tak neUfobi!,
je mu za škodu zodpovedný.
OdvolacÍ' súd sa však nezaoberal ani otázkou, či žalobníkovi škoda
vznikla, ani číselno'sťou žalobného nároku. Bolo preto učinit opatrenie
pod!'a § 543 odst. 2 Osp.
čls.
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Právne následky z penzijného poistenia - podfa vl. nar. 16/1923
Sb. z. a n. - osoby, ktorá poistenlm nie je povinná, sú tie lsté ako
· u osoby poistenlm povinnej. Priblásenlm zamestnanca k poisteniu P.odfa
vl. nar. č. 16/1923 Sb. z. a.n. a prijatim ho k poisteniu Všeob. penz. ústavom je .otázka povinnosti k penzijnémupoisteniu - polda!' sa týka d.oby,
na kt.orú sa prihlásenie a prijatie vzťahovalo - i pre súdy závazne vyriešená.
(Rozh. z 24. marea 1936, Rv III 140/36.)
22'
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Žalobník bol zamestnaný u žalovaného od 28. marca 1926 dt)
Kč, od 1. aprHa 1928 bol mu vyplácany
mesačný plat 1.200 Kč a ocl tejto doby bol prihlásený u Úradovne všeobecného penzijného ústavu v Bratislave. Služby konal u žalovaného do
30. septembra 1931, ale tento platil za neho penzijné príspevky až do
30. apríla 1932. Žalobník uchádzal sa u Všeobecného penzijného ústavu
v Bratislave o invalídny dochodok, ale jeho žiadosť bola zamietnutá
z dovodu, že nezískal v penzijnom poistení predpísanú čakaciu dobu
60 príspevkových mesiacov. Žalobník domáhal sa žalobou na žalovaDom platenia 600 Kč mesačne titulom náhrady škody, ktorá mu vznikla
tým, že mu invalidný dochodok práve takejto sumy ušiel preto, Iebc ho
žalovaný neprihlási! k penújnému poisteniu hned' od nastúpenia služby,
t. j. 28. marca 1926. ale len od 1. apríla 1928. Oba nižšiesúdy
žalobu zamietly z do'.'odu, že žalobník v dobe pred 1. aprílom 1928 penzijnému poisteniu nepodliehaI. Na j v y Š š í s ú d rozsudok odvolacieho
súdu rozviazal z dovodov tu. v úvahu nepri'chádzajúdch, vo svojich d o vod och uviedol však toto:
Medzi stranomi je sporné, že žalobník bol od 1. apríla 1928 prihlásený k penzijnému poisteniu podl'a vládneho nariadenia č. 16/1923 Sb.
z. a n. Otázka, či v tejto, dobe podil'a povahy ním konanej práce pod- .
Iiehal žalobník tomuto po,isteniu alebo nie, je s hl'adiska riešenia žalobného nároku bez významu, lebo právne následky z poistenia osoby, ktorá
poisten,ím nie je povinná,sú He isté, alko u o,soby poistením povi[lnej.
Ak bol prihhrsovatel' a nositel' poistenía toho názoru, že po,istná povinnosť je daná, treba mať za to, že zá!konné predpoklady poistného ,pomeru su dané a nastávaj'Ú tým všetky jeho následky. Ked' tedy žalo.vaný .
od 1. aprHa 1928 prihlási! žalobníka k poisteniu podfa cit. vl. nariadenia
a ked' ho ako poistenfm povinneho Úradovňa všeobecného penzijného
ústavu v Bratislave k poi'steniu' prijala, tým je už aj pre sudy závazne
vyriešená otázka poistnej povinnosti žalobní'ka na túto dobu. S hl'adiska
riešenia otázky, či žalobník v dobe pred jeho prihlásením k ,poisteniu
podliehal povinnosti k penzijnému poisteniu, sú smerodajné jedine práce
v tejto dobe II žalovaného vykonávané. Nerozhoduje v tomto smere ani
skutočnnsť, že žalovaný trpel, "by žalobník bol v tejto dobe v podaniach na úrady ako »výpomocný ho'spo.dársky správca« označený.
V tomto smere nižšie súdy hez porušenia lormálneho práva u'znaly práce
žalobníkove za také, na základe ktorých penzijnému' poisteniu nepodliehaI.
1. apríla 1928 za denný plat 28

čis.
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Do doby 30 príspevkovýchmesiacov podl'a 1. odst. § 185 zák. č. 26/
1929 Sb. z. a n., potrebnej pre priznanie výbavného pre poistenky, ktoré
získaly pred nadobudnutím účinností tohoto zákona (pred 1. janl1árom
1929) aspoň šesť prispevkovýOh mesiacov, treba započítať aj prlspevkové mesiace, získané v poisteni pred nadobudnutim účinnosti zákona
č. 26/1929 Sb. z. a tl. (pred 1. januárom 1929).
(Ro,zh. z 24. marca 1936, Rv IV 705/35.)

talobkyňa byla zamestnaná II žalovaného advokáta ako kancelárska
sila od októbra 1920 do podzimu 1929 a v novembri 1929 sa vydala.
žalovaný nepri<hlásil žalobkyňu k penzijnému poisteniu ani podl'a vl.
nar. č.16/1923Sb. z. a n. "ni pocl!'a zák. č. 26/1929 Sb. z. a n. Ža!obkyňa domáhala sa žalobou na žalovanom zaplatenia sumy, odpov€dajúcej výbavnému podl'a § 185 Č. 1 zák. Č. 26/1929 Sb. z. a n., ktoré jej
ušlo preto, lebo JU žalovaný k poisteniu neprihlásil. O b a niž š i e
s údy žalobu zamietly. Na j v y Š š í' s u d rozsudok odvolacieho súdu
zmenil a žalobný nárok uznal d6vodom po práve z týchto d 6 vod o v:

Výklad ustanovenia § 185 (1) zákona č. 125/1929 Sb. z. a n. súdom
odvolacím v tom smysle, že nárok na výbavné prislúcha len tým po.istenkam, ktoré okrem aspoň 6 mesiacov prispevkových pred platnosťou tohoto zákona majú30 mesiacov príspevkových už za platnosti zákona
Č. 26/1929 Sb. z. a n. získaných, nemá opory v zákone. Týmto u'stanovením bola stanovená výnimka zpod povinných 60 príspevkových mesiacov určenýcb pre nárok na výbavné §om 36 cit. zákona. Príspe"kova
doba započitatel'ná určená je v § 12, resp. § 14 cit. zákona. Podl'a § 12
započítava sa príspevková doba od prvého dňa mesiaca v ktorom poistenec "stúpi~, do zame,stnania, podliehajuceho poistnej' povinnosti:, ak
sa stala pnhlaska aspon Jednou stranou včas. Medzi st",nami nie je
spomé,Ie ž.alob~yňa aj podfa vlád. nar. č. 16/1923 ~b. z. a n. podliehala pmstneJ povinnosti-. Je pravda, že podl'a tohoto vládneho nariadenia
neprislu~hal žalobkyni náwk na výbavné, lebo táto dávka bola teprv záko:no~ c. 26/1 9?~i Sb. z. a n. za~edená, keď vš<rk podl'a odst. 2 § 185
pnslucha za určltych tam uvedenych podmlenok tento nárok aj poistenkám, ktoré sa pred účinnosťou zák. č. 26/1929 Sb. z. a n. vydaly, u kto· rých.tedy nie te možné žiadať, aby prispevkovú dobu získaly už po platnosh zakona c. 26/1929' Sb. z. a n., nemožno odst. 1 § 185 logidy vyklad ať v smysle, v akom ho vykladá odvo,laeí súd, lež len v tom smysle
ze d,o potrebnýc~ 30 ?rispevkových mesiacov započHať treba aj príspev~
kove mestace, Zl'skane v pOlstení pred nabytím účinno,sti zákona čís. 26/
1929 Sb. z. a n.
Správ;no.sti :ohoto názoru nasvedčuje aj historkký vývoj ustanovenia
to:hot? vybavneho. Podl'a § 25 (2) vl. nar. Č. 16/1923 Sb. z. a n. osoba.m z~nského pohlavia, ktoré u'Zavrú manželstvo' v dvoch rokoch po vystup~n~ z pOlste'llla alebo vystúpia z poistenla v dvoch rokoch po uzavr:D! s~atku, mal o ,byťvrát:né 80% premH za ne skutočne zaplatených.
· Tato davka byla zakonom c. 26/1929 Sb. z. a n. zrušená. V dovodovei
.zpr~ve,k ~ 35 tohoto zákona je uvedené, že »dáva sa náhradou za tút~
zr.usenu davku dávka nová: výbavné vo výške jednoročného invalidneho
· dochodku, aký by prislúchal v deň uzavretiu sňatku«. Žalobky-ňa tedy
- keby bola bývala za účinnosti vl. nar. Č. 16/1923 Sb. z. a n. poistená
- bola by mala narok na 80% týchto premií. Niet tedy prijatel'ného dóV?du: prečo by jej neprislúchala - pri splnení zvláštnych podmienokaj. nahrada za tú to zrušenú dávku vo forme výbavného podl'a intencie
zakona.
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Nie je sporné, že žalobkyňa bola u žalovaného v zamestnaní poistením povinnom od októbra 1920 do· jasene roku 1929 a že sa v novembn
1929 vydala. Podľa toho však v prípade, že by bola bývala podľa vl.
nar. čís. 16/1923 Sb. z. a n. poi'stená, bo·la by zí,skala nielen aspoň 6 príspevkových mesi,acov pred účinnosťou zákona č. 26/1929 Sb. z. a n.,
lež aj potrebných 30 príspevkových mesiacov podľa § 185 (1) cit. zákona, v d6s1edku čoho jej nárok na výbavné bol by d6vodom po práve.
Poneváč od nositeľa poisteni·a nedostáv·a sa jej tohoto výbavného jedine
z dovódu, že jn žalovaný k poisteniu nepri:hlás·il, za škodu z tahoto opominutia jej vzniklú je žalovaný zodpovedný. Bolo preto treba uznať žalobný nárok dovodom po práve.
čís.
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Kdy nemuže liiwidátor veřejné .obchodní společnosti zastupovati tuto
společnost ve sporu; přijal-Ii likvidátor, jenž nemuže společn.ost zastupovat~ přes to žalobu, aniž opatřil, aby se společnosti dostalo jiného
zástupce, jest dán základ žaloby pro
(Rozh. ze dne 26.

zmatečnost

března

podle § 529

čís.

2 c.

ř.

stoupena zákonným zástupcem a že proto řízeni jest zmatečné z důvodů
ř. s. Zalobě, podané z tohoto důvodu pro zmatečnost,
bylo vyhověno niž š í m i s o u d y, o d vol a c í m s o ude m z těchto
d ů vod ů: Jose! O. jako postupující ručil žalovanému (§ 1397 obč.
zák.) a měl proto, třebas nevystupoval ve sporu tom přímo jako žalobce, hmotný zájem na tom, aby spor vyhrál jeho po.stupník (odvolatel), čehož nejlepším důkazem je, že nechal dojíti proti odpůrkyni
. k rozsudku pro zmeškání a nemohl proto odpůrkyni, ježto s·e jeho zájmy
se zájmy jejími střetly, zastupovati, nýbrž měl učiniti opatření, <tby byl
misto něho ustano·veno jiný likvidátor nestranný, jenž by byl mohl
zájmy odpůrkyniny hájilti lépe, než je mohl hájiti on sám (čJ. 134 obch.
zák.). Zústal-li Josef O. přes to zástupcem žalobkyně v jejím sporu
s odvolatelem, pak jej nelze považovati za zástupce, jak to má na mysli
zákon a věc má se právě tak, jako kdyby odpůrkyně ve sporu tom vůbec
zastoupena nebyla. Pak VŠ<tk jde o při pad § 529 (2) c. ř. s. a soud procesní proto nepochybil, když žalobě vyhověl.

§ 529 odst. 2 c.

Ne j v y Š š i s o· u d

nevyho.věl

dovolání.

s.

D ů vod y:

1936, Rv I 1146/34.)

Zalovaný Jaroslav V. podal žalobu proti firmě »0. a spol. v likvidaci
v M.« k rukám likvidátora p. Josefa O. o zaplacení 63.499 Kč 70 h s přísl.
Zal oba byla doručena k rukám Jnse1a O., kterýžto k prvému roku,stano·venému na den 5. pros·ioce 1932 se nedostavil a proto na návrh žalobce - nyní žalovaného - Jaroslava V. byl vynesen kontumační rozsudek, kterýmž firma O. a spol. v likvidaci v M. byla uznána povinnou
zaplatiti ",žalovanou částku. Na základě kontumačního ro·zsudku vedl
Jaroslav V. exekuci nejen proti firmě O. a spol. v likvidaci, nýbrž i proti
veřejným společníkům Josefu M. a Karlu D., avšak nikoliv proti Josefu O., který jest taktéž veřejným společníkem zmíněné společnosti.
Předmětem oné žaloby byla pohledávka, kterou udánlivě zapůjčil Josef O. firmě O. a spoJ. v M. v letech 1929 a.ž 1930 a jíž dostml;pila pa
částkách výše 63.499 Kč 70 h, kterou Josef O. postoupil dne 20. srpna
1932 Jaroslavu V. a o jejíž zaplacení byla firma O. a spol. Jaroslavem V.
upomínána. žalující strana (hrma O. a ·spol. v likvidaci, zastoupená nyní
v této žalobě nově ustanoveným likvidátorem Karlem D.) tvrdí, žeo postupu pohledávky Jo·sefa O. na žalovaného neměla vědomosti, že Josef O,. li1i:vidátor firmy v době podáni žaloby ostatním společníkům
firmy nic nesdělil ani o podání žaloby, <tni o ust<tnoveném prvním roku,
že Josef O. nedostavil se ik prvnímu roku o žalobě, ustanoveném bez vě
domí ostatních společníkJl firmy Karla D. a Josefa M. Tvrdí, že Josef O.
vystupoval ve sporu jako žalobce nepřímý (cedent zažalované pohledávky i jako žalovaný), likvidátor firmy O. a spoJ., že v daném případě,
kdy vymáhána byla proti firmě O. a spoJ. ve skutečnosti pohledávka
likvidátora firmy, nemohl likvidátor firmy v rozepři té pro kolisi firmu
zastupovati, že tudíž firma O. a spol. v likvidaci nebyla v rozepři té za-

Po právní- stránce odvolací ·soud věc správně posoudil, doličív nálerozpor zájmů Josefa O., jakožto postupitele pohledávky zažalované a zájmů jeho jako jediného likvidátora žalobkyně - pos'touiPené
dlužnice - a také správně dovodil, že v tomto případě bylo nutno žalobkyni ustanoviti ji,ného zástupce k řádnému hájení zájmů, neboť to
vyžadovala zvláštní pov<tha případu. Poněvadž Josef O. přes uvedený
rozpor zájmový žalobu pnjal a neučinil žádných opatřeni, by žalobky.ni
'se dostalo řádného a nestranného zástupce, právem dospěl odvolací
soud k přesvědčení, že žalobkyně nebyla ve spom vůbec zastoupena
a že jsou tu· dány předpoklady žaloby pro zmatečnost dle § 529 čís. 2
c. ř. s. a je lhostejno, že tento rozpor zájmů na straně Jo.sefa O. nevycítil
dovolatel při podání oné žaloby a nežádal o zřízení kolisního opatrovníka.
žitě zřejmý

čís.

15073.

I když oba žalovani byli trestním soudem odsouzeni pro trestn! čin
spáchaný na žalobci, může jeden z nich v civiiním spo~u o náhradu škody
dokazovat~ že zraněni žalobcovo bylo způsobeno druhým žalovaným.
(Rozh. ze dne 25. března 1936, Rv 11 330/34.)
Zal obce přednesl, že žalova'llí nezl. Ervín Sch. a nezl. Alo-is L. házeli
po něm kamením a poranili ho na oku. žalobou domáhá se na nich z toho
důvodu, náhrady škody. Niž š í s o u d uznaly podle žaloby na solidarm zavazek obou žalovaných k náhradě škody a námitku žalovaného
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Aloise L., že kamenem, jímž bylo zasaženo oko žalobcovo, nehodil on
(Alúis L.), nýbrž Ervín Sch., vyvrátily poukazem na předpis § 268 c. ř. S.,
nebo,f oba obžalovaní, byli pro tento čin odsouzení trestním soudem pro
přestupek §§ 269 a), 237 (152, 156 a), 167) tr. zák.
.
N e j vy Š š í s o u d zrušil rozsudky nižších souďů, pokud šlo o žalo'vané'ho Aloise L. a uložil v tomto směru prvnímI' soudu nové jednání
a rozhodnwtí.
'

pro uznání. P r v Ý s o u d návrhu tomu nevyhověl a vzav zpětvzeti námitek na vědomí, zmšil dosavadní řízení pro zmatečnost podle § 477
čís. 6 c. ř. s. Rek u r sní s O u d uložil prvému soudu nové jednání a
rozhodnutí.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usneseni prvého soudu.

Důvody:

Sporné řízení ve věcech nájemních (pachtovních) se podle § 571
zahajuje námi\ťkami\ proti výpovědi včasně podanými (srovnej
plen. rozhodnutí čís. 10807 Sb. n. s.), ale předpokladem toho
je, že je tu výpověď z nájmu nebo pachtu, proti které námitky čelí. Jen
v tom případě pokládá se podle § 571 odst. 2 c. ř. s. výpověď za žalobu
a strana, od niž výpověď po'Chází, za žalobce ac jen v tom případě se pokládá druhá strana za žalovanou. Není-li tu vůbec výpověď ze smlouvy
nájemní nebo. pachtovní, podle §§ 560 a další c. ř. s., není tu místa, pro
sporné řízení podle §§ 571 a dalších c. ř. s. a sporné řízení vůbec nemá
býti zahájeno. Bylo-U přes to, zahájeno, jest zmatečné podle § 477 čís. 6
c. ř. s. (srov. rozh. Č. 7,645 Sb. n. s.). Jde to' najevo bké z předpisu § 572
c. ř. s., neboť rozsudkem, jímž ,se vyři,zuje řízení o námitkách, může býti
rozhodnuto, jen, zda výpověď se uznává za účinnou nebo za zrušenou,
ale v případech, kde tu vůbec výpovědi není, nelze učiniti ani ten ani
onen rozsudkový výrok. V souzeném přípacdě prohlásila žalující strana,
že dopis ze dne 7. října 193~,.proti něm:už byly podányná!l1itl<Y' neni
výpovědí,,'ny5iž'piCililašení'm zrušení nájemního poměru podle §1118
OI5č. zák., CO'ž také s obsahem dopisu, zvláště s posl~dním odstavcem
o žalobě na vyklizení souhlasilo; nemMe tedy sama dopis pokládati za
. způsob zrušení nájemní smlouvy výpovědí (§ 1116 obč. zák.) a to proto,
že ioji projev vůči druhé straně neobsachoval podle jejího vlastního vyjádření vůbec projev vůle dáti výpověď (§ 869, ve spojení s § 876 obč.
zák.). Toto prohlášení žalující s,trany ve spo,jení S obsahem dopisu by
bylo mělo za nás'ledek, že by byl soud musil námitky odmítnouti. Toho
však již třeba není, protože žalovaná strana, zařídi'vši svůj postup podle
prohlášení' žaclující strany, vzala své n;!miJky?pěLa' jestz.cela Jh<.l,stejnéo .
že pak žalujídstranase jJfšemilě"vyšfovilaproti zpětvzetí námitek. Před
'pis§ 237 c. ř.s. se šérifiíehodCprotožénáníitl<y nejsou žalobou a Kromě
toho byly nepřípustné. Právní' stav, jaký nastal 'Prohlá'šeními obou stran,
byl tedy ten, že ,sporné řfzení, zahájené podle § 571 c. ř. s., nemělo již
od původu zákonného podkladu, protože tu nebyla výpověď (§ 561
c. ř. s.), t"kže právem první, soud odepřel další jednáni a z důvodu zma. tečnŮ'sti podle § 477 čÍs. 6 c. ř. s. zrušil celé řízení.

Ni,žší soudy vycházejí z právního názoru, že v projednávaném pří
jsou vázány podle § 268 c. ř. s. pravoplatným odsuzujídm nálezem
trestního soudu, jímž byll oba žalovaní uznáni vinnými' přestupkem shora
uvedeným a spáchaným tím, že kamenem žalob cil rO'ltmti1i levé oko.
Trestním soudem bylo, zjištěno, že oba žalovaní podnikli tehdy na žalobce společný, současný útok, při čemž na něho. oba házeli kamením.
Tímto obsahem odsuzujfcího nálezu trestního soudu jest procesní soud
vázán. Oba žalovaní vytvořili házejíce kameny jediný předpoklad pro
vznik skutečně utrpěné škody. Přes to však odepřely nižší soudy neprávem dovolateli právo, v civilním sporu podati důkaz o tom, že zraněni
bylo způsobeno kamenem hozeným ne jim, nýbrž nezl. Ervínem Sch.
a nepřipustily důkazy o tom nabídnuté, neboť jejich výsledek po případě
může miti podstatný vliv na poměr podílů obou žalŮ'vaných na způso
bené škodě. Nepodaří-li se o,všem do,v01ateli důkaz jím postrádaný,
nutno souhlasi!ti s' napadeným rozsu'ďkem o. solidárním ručení Ů'boU' žalovaných za po'škození žalobcovo. Neprovedení těchto důkazů nelze
pmto uznati za správné a bude na procesním soudě, aby sám po,soudil
podle provedených důkazů, zdali a pokud uvedená námitka dovolatelova, má býti pokládána zac opodstatněnŮ'u.
padě

čis.

15074.

Sporné řizeni ve věcech nájemnich lze zahájiti jen tehdy, byla-Ii tu
z nájmu; nebylo-li ji, nutuo odntituouti podaué námitky a zrušiti pmvedené řízeni pro zmatečuost podle § 477 Č. 6 c. ř. s. Byly-li podané námitky zase zpětvzaty, zruši se jen provedené řízeni.

výpověď

(Rozh. ze dne 26.

března

1936, R I 224/36.)

žalující zaslala žalovanému dopis ze dne 7. řijna 19\35, který tento
pokládal za výpo.věď a podal námitky, o nichž prvý soud položi,l rok.
Při ústnim jednání žalující navrhla odmítnutí námitek jako nepřípust
ných z toho důvodu, že nejedná Se o výpo,věď dle § 560 c. ř. s., ale
o zrušení nájemního, resp. pachtovního poměru dle § 1118 obč. zák. Dů
sledkem toho žalovaný vzal námitky zpět, s ,čím~ ale žalující stmna nesouhla\sila, navrhla pokračování v řízení, prohlásila, že bere zpět námitku nepřípustnosti námitek žalované strany a navrhla vydání rozsudku
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důvody
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čís.
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15075.

Zákon čis. 154/34 Sb. z. a n. o soukromých zaměstnancich.
K opodstatněni propouštěcmo důvodu ztráty důvěry nestačí pouhá
psychologická nedůvěra zaměstnavatelova k zaměstuanci, nýbrž jest po-
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třebí

takovéhO' jednáni zaměstnancova, které jest ob jek t i vně způ
SQbilé zbaviti jej důvěry zaměstnavatelovy.
Domněnka § 35 (1) o prominuti dŮVQdů, Qpravňujicích ke zrušeni
pracovniho poměru bez výpovědi, jest nevývratná; zrušeni pracQvnihQ
PQměru z těchtO' důvodů pO' uplynuti lhůty § 35 (1) jest předčasným zrušením pracovního PQměru bez důležitého důvodu podle § 37 cit. zák.
Předpis § 35 (1) jest právem dQnucovacím ve prospěch zaměst
nanců.

Zaměstnavatel nemusí omámiti zaměstnanci již při prQPuštěni určité
propouštěcí dŮVQdy; tO' může učiniti až ve sPQru.*)

(Rozh. ze dne 26.

března

1936, Rv I 2417/35.)

Žalobce byl služební smlouvou ze dne 1. října 1933 ustanoven soukromým tajemníkem žalovaného na dobu, šesti roků, t. j. do 1. října 1939.
Za této doby služební poměr mohl býti vypovězen jen z důleži,tých dů
vodů, uvedených v § 29 zák. ze dne 13. ledna 1914 ř. z. Č. 9. Dopisem
právního zástupce žalovaného ze dne 3. září 1934 byl žalobce uvědo
měn, že dnem 28. srpna 1934 byl pro-pwštěn ze služeb žalovaného a to
z důvodů § 29 odst. 1 a 7 zákona čís. 9/14 ř. z. Žalobce tvrdě, že .byl
rropuštěn bezdůvodně, domáhá se na žalovaném náhrady služného za
dobu, která by uplynula do skončení jeho služebního poměm podle
smlouvy, náhrady za naturální byt, pensijní pří1spěvky, remunerace,
diety, výlohy přesídlení a důchodovou daň v celkové výši 247.720 Kč.
Niž š í s o u d y neuznaly žalobní nárok důvodem po právu.
Ne jv y š š í s o' u d uložil do,volacímu soudu nové jednání a rozhodnutí.
D ů vod y:
Podle § 56 zákona ze dne 11. července 1934 Č. 154 Sb. z. a n. platí
ustanovení tohoto, zákona, pokud jsou pro zaměstnance příznivější a
pokud práva jimi zaměstnancům přiznaná nemohou býti smlouvou zkrácena ani zmšena, s' výjimkou §§ 45 a 46 (které se na souzenou věc ani
nehodí) i pro pracovní' poměry, které trvají v den účinnosti tohoto zákona (t. j. dnem 19. srpna 1934). Prawvní smlouva, O' kterouž jde, byla
sjednána před účinností zákona č. 154/34 Sb. z. a n. a plati tedy pro ni
zásadně ustanovení dřívějšího práva; ježto však pracovní poměr trval
v den účinnosti zákona Č. 154/34 Sb. z. a n. a jeho ustanovení 'by se
vztahovala na žaJlobce, kdyby byl zjednán po účinnosti dotčeného zákona (§ 1 e) do,tč. zák.) , platí pro žalobcův pracovní poměr předpisy
novéh;> 3'ákona, které j~ou,pro něho příznivěj'ší i povahy donucující. Jest
Jen Jeste po,dotknoub, ze zalohce nebyl zaměstnancem podle zákona ze
dne 1.3. ledna 1914 Č. 9 ř. z., kterýžto zákon nebyl zrušen § 55 zák.
Č. 154/34 Sb. z. a, 10., ježto nebyl zjednán k vyšším pracím v hospodář
ském nebo lesním podniku žalovaného (§ 1 zák. č. 9/14 ř. z.), nýbrž
*) Srov. rozh.
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byl ustanoven soukromým sekretářem žalovaného a bylo je~ ujedn~no
obdobné použití § 29 dotčeného zákona I:ro zruše~~ pr.ac?~mh,o po?,'eru
výpovědí. Ustanovení zákona Č. 9~14 r. z. nepn~~.a~e]l vsa~ Jm~k
v úvahu pro pracoV'nf poměr žalobcuv. žalobce zau]lma stanovI~ko, ze
byl ze služby propuštěn bez důležitých, důvo~~,. a domá,há s~ nahrady
prO' předčasné zruš~ní pr~covního pome:u .. NI'Z:I ;soUdy z<l!l?be nevyhověly, majíce za to, ze se zalobce dopushl Jednam, pro ,k~e:e ~e s,tal nehodným důvěry zaměstnavatelovy. Jde tedy o propoustecI duvod § 34
cIzák Č. 154/34 Sb. z. a n., který v podstatě odpovídá ustanovení§ 29
č: 1 zák: č. 9/14 ř. z. Podle § 35 (1) prvého záko~a~~sta~i ,:ša~ k propuštění zaměstnance skutková povaha, opodstatnu]lCI dulezlty duvod
podleč. 1 § 34 tohoto zákon<l!, nýbrž lze zrušiti ,pracovní- po;n~r z tohoto
důvodu jen do osmi dnů po té, kdy 5e zan;ěst?avatel d?vedel 0', tomto
důvodu, jinak je po zákonu prommut. Zrusem pracovnr~o pomeru o po
uplynutí této lhůty jest tudíž pokládati za př~dčasné ~rusem bez. du}ežitých důvodů (§ 37 dolč. zák.), ježto, uplynuhm u-rčene o'~mlden~I Ihuty
»je důvod po zákoně prominuh, což znamená ,praes't;mphonen; JU.flS et
de jure, a tento důvod nemů~e býti už zp:avI~la VyUŽIt pro zrusem ,~ra
covního poměru. Ustanovenr § 35 (1) zak. c. 154/~4 S? z. ,a n. Jest
Jedh<l!k pro zaměstnance př[,znivější, ježto v dosavadmm zakone (§ .1162
obč. zák. případně § 28 zák. Č. 9/14 ř. z.) nemá toto ust<l!novem ob. doby, jednak je tento předpis v prospěch zaměstnanců právem donucu~
jicím (§ 53 zák. Č. 154/34 Sb. z. a n.). Platí proto pro sporný pracovm
poměr (§ 56 zák. Č. 154/34 Sb. z; a n.).Odvol~cí soud má, za to, že~a
lobce ,se stal nehodným důvěry zalovaneho, Jezto, a) kdyz byl o;bv!n?.ván z tajných 'schůzek s vedoucím úředníker;" D.r; M~x~ L., s .nImz. Zll
žalovaný v nepřátelství, se vyhnul konfront~cI s uredmc~ E. a hm braml
nutnému objasnění této věci, a b) prozradIl v hoshnskem ho'voru pod~
· řízeným úředníkům i třetín; oso~ám, že prý ža~ovaný" nemohl dostatI
20.000 Kč pro svou vlas,tm domacnost potrebnych. Pnpad ad a) uvedený se sběhl v březnu 1934 a o něm ,se hned ~o~ěd,ěl aspo~ E; S.- T.,
jemuž byl žalobce podřízen. Kdy se o tom dovedel z~!o~any sam, nebylo přesně zjištěno, neboť prvý s,:ud se Jen O' ~on; zmrnuje,.ze »to b~l~
asi v polovici srpna 1934« a druhy soud"vfchaze]e z m~lneho nazlr.',m
na věc 'Se neobkal touto okO',lnosh a neucmII v tomto smem skutkQveho
zji'štěnl. Výrok ad b) uvedený prone,sl žalobce, podle zjištění. prvé.ho
soudu, začátkem srpna 1934; z dalších vý.vodů :ozs~.ct!ku prvmst?!Icc
lze aspoň vyčísti, že se E. S.-T. o tomto vyroku I bllzslch okoln?sh, za
kterých byl pronesen, dověděl kolem 15. srpna 1934. OdvolacI' so~d'
neučinil v tomto směru skutkových zjištění a ~o ani, O' to 0;, kdy s~ ': vy· roku dověděl jmeno.vaný S.-T., am kdy o nem nabyl vedomosh zalovaný. Pokud se týče E. S.- T, jest tento v ro·zsudku první~o soudu na
různých mí'steoh označen jako »zástupce« nebo »plnomocmk« nebo do:
· konce jako »generální plnomocník« žalo-vaného. .t?,b~ah a rozsa~ pIne
moci jmenovaného nebyl však prvmm s~udem zpste,n.~ odv?!a~t. sou,d
se touto okolností vůbec neubíraL B'ylo vsak nezbytne treba ZJIStrtr, zda
se plná moc E. S.-T. vztahQvala i na služební poměr žalobcův, případně
jaký byl rozsah této plné moci, zvláště zda plná moc ho opravňovala,
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by služební poměr žalobcův zfušil výpovědi nebo i propuštěním, neboť,
bylo-Ii tomu tak, představoval S.-T. žalovaného a jeho zvědění rovnalo
se zvědění žalovaného samého. V takovém případě bylo by osmidenní
lhůtu §35 zák. č. 154/34 Sb. z. a n. počítati ode dne, kdy se dověděl
E. S.-T. o zrušovacím důvodu. Kdyby pak E. S.-T., pokud jde o' žalobcův služební poměr, nebyl zplnomocněncem anebo měl jen obmezenou
plnou moc, neopravňující ho ke zrušení pracovního poměru, záleželo by
na vědomostí žalovaného a muselo by býtí přesně zjištěno, kdy žalovaný sám se dozvěděl o zrušovacím důvodu, a to o každém případě
zvlášť, neboť nový poklesek neopravňuje tll' zaměstnavatele opříti se
i o jednání dřívější; to je podle druhého odstavce § 35 dt. z"'k. možno
jen při propouštěckh důvodech podle § 35 Č. 4 a 6 cit. zák. a tedy ne
v přlpadě, že se stal zaměstnanec nehodným zaměstnavatelovy dúvěry.
To znamená, že, byl-li důvod svrchu ad a) naznačený podle zákona prominut, musí býti u'važováno, zda důvod ad b) sám o sobě vystačí!, by
se mohlo za to míti, že žalobce pro toto jednání jeví! se býti nehodným
důvěry zaměstnavatelovy. Zaměstnavatel nemusí oznámiti zaměstnanci
pří propuštění určíté propouštěcí důvody a může důvody, zaměstnanci
nesdělené nebo skutkově nedoložené uplatňovati teprve ve sporu. o,pak
nelze vyvozovati ani z nového ust"novení prvního odstavce § 35 zák.
Č. 154/34 Sb. z. a n., předpisujícího toUko, že propouštěcí důvody § 34
č. 1, 3, 4 a 6 zák. platí za prominuté, nebyl-li pracovní poměr zrušen
do osmí dnů po té, kdy ,se druhá strana dověděla o některém z těchto
důvodů .. Pokud dovolatel vytýká:, že žalov3Jný odmítnutÍ' konfrontace žalobcem neuplatu'\ovall jaJko ďů,vod př",lčasnéh'O' propuštění" je v rozporu
se spisy, ježto tento příběh byl žalovaným výslovně označen jako důvod
pro ztrátu důvěry. Dosavadní řízení není tudíž již pro nedostatky svrchu
dotčené zralé k rozhodnutí (§ 510 c. ř. s.), pročež bylo se usnésti, jak
ve výroku uvedeno. Dojde-li odvolací soud po doplnění řízení k pře
svědčení, že propouštěcí důvod, o kterýž jde, byl prominut ve smyslu
prvního odstavce § 35 zák. Č. 154/34 Sb. z. a n., nebude třeba se obírati skutkovou podstatou tento důvod opodstatňujíd. Jinak tomu bude,
kdyby nebylo lze tento propou'štěcí důvod pokládati Z3' prominutý;
v tomto případě nebude možno' se obejíti bez d",lšího 'doplnění řízení.
Neboť opodstatněna jest výtka dovolatelo'va, že, pokud jde o tvrzené
zmaření konfmntace, odvolací soud nepřihlížel k přednesu žalobcovu,
že totiž E. S.-T., jeho představený v úřadě, prý netrval na provedení,
této 'konfrontace, nen",řídH vyšetřování o předmětu, pro kterýž tato konfrontace měla býti provedena, nedával žalobci, v tomto směru již žádné
příkazy a nezměnil nic na jeho služebních úkonech, z čehož, kdyby se
prokázala správnost tohoto přednesu, bylo by lze soudi,ti, že S.c T. sám
věci nepřikládal váhy a příslušný poklesek, kdyby takový byl proikázán,
žalobci prominul. To ovšem předpokládá, že S.-T. k tomu byl zplnomocněn, což dosud nebylo, zji,štěno. Ani pokud jde o druhý případ
(svrchu ad b) dotčený) nebyla věc dosti vyjasněna, neboť k opodstatněni propouštěcího důvodu vzbuzení nedůvěry nestačí pouhá psychologická nedůvěra zaměstnavatelo'va, nýbrž je třeba jednání, které objektivně jest způsobilé, zbaviti zaměstnance důvěry zaměstnavatelovy. Ne-
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sejde tu na názorech a zvyklostech toho kterého zaměstnav~tele, ~ýb,rž
jde o jednání proii cti a důvěře, které všeobecně Jako takove mUSl bylI
uznáno a hodnoceno. Jest ovšem připustiti, že čim vyšši jest zaměstnan
covo po.staveni<, čím jest odpovědnější, čím větší< a rozsáhlejší, samo~
statnosti jest vybaveno, tím důtklivěj'ší jest jeho povinnost, zachovalI
si zaměstnavatelovu důvěru, a že ani není třeba, aby zaměstnanCi bylo
zvláště zakazováno jednáni, činíCÍ' ho nehodným této důvěry (Sb. n. s.
Č. 11092). V souzené věci šlo o mimoslužebni chování žalobcovo a bylo
třeba, "by toto jednání, nesouvi,sející přimo se službou, bylo s to ohr?~
ziti zájmy ža'lovaného, ~e finančn~m neb~ mravním o?ledu ~o poškodl'!l
nebo snižovati, a toho Sl musel bylt zamestnanec subJekttvne vedom pn
jednáni samém, pouhý~mrl na jeho straně nestačil, le~a ~e by brl d~
sledkem jeho nedbalost!. Zal obce v tomto ohledu tvrdlI, ze se pn pnslušném ro,zhovoru dovědělo skutečnosti, jež mu měla býti služebně
známa, avšak jeho představeným úmyslně mu byla zatajena, že byl jí
překvapen a že mu v nerozvážnosti vyklouzla j~n přís!~~ná 'P.ozn~rn;ka,
jež neměla význam, ana byla prones'ena v krouzku vyssl,ch uredmku a
důvěrníka žalovaného. Odvolací soud tomu'to' přednesu nevěnoval dosti
pozornosti a neučinil zjištění, zejména o tom, co bylo důvodem této poznámky a jaké nepříznivé dů'sledky mohla míti pro žalovaného, hledí-li
, se k osobno,sti posluchačů, k napjatému poměru žalovaného k jeho synu
a ho,spodářským a společenským poměrům žalo'vaného.

čis.

15076.

Na vkladni Imižku, zabavenou podle § 296 ex. ř., vydanou výkonnému orgánu a složenou tlmto pro vyntáhajiciho věřitele k soudu, lze
vésti exekuci pro dalši pohledávky jen jejím zabavenlm podle § 296
odst. 2 ex. ř., t. j. poznámkou na sepsaném již zájemném protokole podle § 257 ex. ř.
(Rozh. ze dne 26. března 1936, R \I 55/36.)
Vymáhající věřitelé Josef Ch. a firma Jiří L. vedli exekuCÍ' na vkladni
knížku povinného podle § 296 ex. ř. Výkon byl proveden dne 4. dubna
1933 a knížka byla ulo,žena u soudu. Firma Emil B. pak vedla exekuci
zabavením a přikázáním nároku povinného na vydání této knížky .proti
okresnímll soudu v M. K. dle § 325 ex. ř. Tato exekuce byla povolena
.dne ll. srpna 1933. Další vymáhajíd věřHel firma Oskar W. a Pavel W.
vedla exeku,ci zabavením důchodu a čsl. stát vedl exekuci na pohleďávku. Firma Oskar W. a Pavel W. vedla na to ještě exekuci přímo na
. vkladní knížku dle § 296 ex. ř., která byla vykonána teprve dne 19. prosince 1934. P r v Ý s o u ď rozvrhuje obnos, uložený na vkladní knížku,
phkáza,1 jej podle pořadí Josefu Ch-ovi, firmě Jiří L. a zbytek Emilu
B-ovi; ostatní věřitelé vyšli na prázdno. Rek u r sní s o· u d k rekmsu
firmy Oskar W. a Pavel W. přikáza'l zbyfek rozvrho,vané podstaty této
firmě. D ů vod y: Neprávem přikázal prvý soud zbytek rozvrhové pod-
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staty per 707 Kč 25 h firmě Emil B., která vůbec nemá na vkladní knížce,
o kterou tu jde, zástavního práva. Věřitelka tato vedla sice exekuci zabavením a přikázáním nároku, který přísluší dlužníku na vydání vkladni
knížky. Touto exekucí však ještě nenabyla zástavního práva na vkladní
knížce, kteréhož nelze nabýti jiným způsobem, než podle § 296 ex. ř.
(viz rozh. čís. 12199 Sb. n. s.). Ježto p<JJk stěžovatelka nabyla zástavního práva na vkladní knížku provedením zájmu podle § 296 ex. ř. v pořadí za pohledávkou Josefa. Ch-y a Jiřího L-a pravoplatným zápisem
v zájemním protokole, měl býti zbytek rozvrhové podst<JJty jí přikázán.
N e j vy Š š í ,s o ll' d nevyho'věI clovolacímu rekursu filrmy Emil B.
Důvody:

Dovolací rekurentka má sice pravdu, že na spořitelní vkladní knížku,
jsoucí v soudní úscho,vě, lze vésti. exekuci jen podle §§ 325 a násl. ex. ř.
a dvorského dekretu ze dne 22. března 1784 čís. 266 pfsm. e) Sb. z. s.
(rozh. Čí,s. 6831 a 12013 Sb. n. s.). Při tom však přehlíží, že o takový'
případ zde nejde, neboť vkladuÍ' kní·žka, na její,ž vydání vedla exekuci,
nebyla soudním depositem ve prospěch povinného Ri'charda A., nýbrž.
byla v exekučním soudním schování ve prospěch vymáhajícího věřitele
Josefa Ch-y, pro něhož ji výkonný orgán podle §§ 296, 253 a 254 odst. I
ex. ř. z drženi obce V., pokud! se týká z držení záložny ve V. k sohě vzal,
o tom protokol 'sepsal a uložil pak vkladní knížku na soudě. Tím byla
pohledávka po,vinného z této vkladní, kní,žky řádně zabavena pro Josefa Ch. (rozh.čís. 2969, 4731 a 12119 Sb. n. s.) a zabavení téže pohledávky pro dalšÍ' vmtele mohlo se státi podle § 296 odst. 2 ex. ř. jen
poznámkou na sepsaném ji" zájemním protokole podle § 257 ex. ř., jak
se také stalo pro vymáhajícího, věřitele fkmu Jiřfho L. a fi'rmu Oskara W.
a Pavla W. Zabavení a přikázáni k vybrání nárokU' povinného na vydání
oné vkladní knížky ze soudní, úschovy ve pwspěoh dovolací rekurentky
měla by v zápětí jen vydání knížky k realisaci ve prospěch do,volací rekurentky podle § 327 ex. ř .. po uspokojení .pohledávek všech zmíněných
vymáhajících věřitelů, kteří na ní a tím i na pohledávce z nf nabyli exekučního práva zásta"ního, což však zde nepřichází v úvahu, ježto pohledávkami těchto zástavních věřitelů byl vklad z této knížky úplně
vyčerpán.

Nejvy
čís.

K § 1425

Vyrovnaci dlužník navrhl podle § 1425 obč. zák. úschovu částky
9.000 Kč a jako důvody uvedl, že v roce 1929 podepsal jako spolu"
rukojmí s Josefem V-em dvě směnky ,po 20:000 Kč; tyto byly pro neplacení,zažalovány, navrhovatel podal však proti žalobě směneční námi,tky. Rukojmí Josef V. směnečné pohledávky zaplatil a tím se stalo,
že spor byl proti vyrovnacímu dlužníku ponechán v klidu. V mce 1933,
kdy se vyrovnal kvotou 45%, dluh z regresního n~roku do přihlášených
· pasiv neuvedl, ježto se dom-ní·val, že závazek tento již zanikl. Nyní však
uplatňuje Jo;sef V. svůj regresnÍ' nárok na za;placení částky 20.000 Kč.
Tento nárok navrhovatel neuznal a, "by nepozbyl výhody vymvnání,
jsa domnění, že pohledávka by patřila do vyro'vnání, skládá do soudního deposita částku 9.000 Kč jako 45% kvolu z 20.000 Kč s tím, aby
tato částka byla vyplacena Josefu V-o,vi jen tenkráte, bude-lÍ' pravoplatně
uznán povinným uspokoji,ti tento regresní nárok. P r v Ý 's o u d z<JJmítl
návrh stěžovatelův na uložení peněz do soudního deposÍitu uschováni
pro nedostatek podmínek v § 1425 ohč. zák. uvedených. Rek u r IS n í
s o u: d nevyhověl rekmsu. O ů vod y: Okolnosti', jimiž odůvodňuje navrhovatel svůJ návrh na uložení' peněz ve smyslu § 1425 obč. zák., nelze
považovati za důležité důvody v osobě věřitelově, když navrhovatel vý· slovně ve 'Svém návrhu uvedl, že regresní nárok Jo-seia V-a neuznává,
dále, že uvedená částka má býti< tomuto, vyplacena jen, kdY'Ž stěžovatel
podlehne ve sporu a konečně nikde v návrhu neuvádí, že by tuto částku,
t. j. 9.0'00 Kč byl nabídl Josefu V-ovi k zapravení své pohledávky. Složení dluhu na soudě dle § 1425 obč. zák. jest v podstatě své náhradou
plnění, směřující k tomu, by byl dlužník sv,ého závazku prost. Poněvadž
však nemúŽe býti věřiteli lhostejno, při'jme-li dluh z rukou dlužníkových
přímo, či nemusí-li sí teprve vymod vydáni jeho ze soudního deposita,
· nemůže platiti dlužník libovolně způ'Sobem v § 14250bč. zák. nazn<JJče
ným, který má býti 'jen pros,tředkem v nouzi. Důvody ty musí tedy tkvíti
v osobě věříltelově. Dlužník mUlsí si býti. vědom a při ulo,žení prohlásiti,
že ukládanou částku dluhuje, ale že jÍ' nemů'že vyplatiti oprávněnému,
poněvadž tomu brání ,překážka na straně věřitelově. Jen t<l!kový deposit
-- st<JJne-li se po právu - (§ 1425 věta 2 obč. zák.) liberuje. Mimo to
věřitel neupomíná vywvnací kvotu, nýbrž celý nárok, takže nelze mluviti
o upomínce dle § 67 vy-r. ř.

obč.

Š

š í s o u d uznal podle návrhu.

15077.

zák.
Požaduje-li věřitel na vyrovnacím dlužníku zaplacení pohledávky, již
dluinik. neuznává a již ani v seznamu pohledávek ve vyrovnachn řizeni
neuvedl, maje za to, že zanikla, jest vyrovnati dlufuik oprávněn podle
obdoby § 54, třetí odstavec, vyr. ř. složiti na soudě sp\át~ vyrovnaci
kvoty připadající na spornou pohledávlw, obává-lise následků nezaplaceni kvoty vyrovnaci, kdyby byla pohledávka soudem uznána za existentní.
(Rozh. ze dne 26. března 1936, R II 68/36.)

Důvody:

Do,volací rekment uplatňuje nezákonnost právem. Podmínky složeni
dluhu k slQudu uvádí, § 1425 obč. zák příkladmo, a jest tedy v každém
· jedno,tli.vém .případě posouditi, zda tvrzené okolnosti zakládají důležitý
důvod, ,pro který je dlužník oprávněn dluhovanou věc složiti k soudu.
V tom směru navrhovatel neuznávaje :dluhu, o němž podle něho bude
pravdě,podobně wzhodnuto teprve sporem, poukazuJe na následky, jež
by pro něhO' mohla míti vzhledem k vywvancímu řízení okolnost, když
by včas nezaplatil vyrovnací, kvotu (§ 57 vyr. ř. čís. 337/1914 ř. z.,
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na který poukazuje - správně však § 67 zákona z 27. března 1931
Č. 64 Sb. z. a n.)., Navrhovatel proto skládá k soudu kvotu 9.'000 Kč
t. J. 45%, z e?hle,davky 20.000 ,K'č, kterou jako svůj závazek neu'vedl v~
vyrovn,ac1!l; nzenl, ~"je za to, ze zanikl. Věřitel jej však upomíná o zaplac':nt c:l~ P?hledavky 20.?OO,Kč. Nedostatek ,předpokladů § 54 odst. 3
vyr. r. bra~l sl'ce.?~s,~zovatl přtpad tento přímo podle tohoto zákonného
usta~5)Vent ?z~jl.stent vyrovnací částky, popřené dlužníkem pohledávky,
ktere~to zaJ;stem .by vedlo rovněž k složení u 'soudu (§ 134 k. ř., § 70
vyr. rj, avsak zas~da tu vyjádřená přivádí obdobou k právnímu záveru, ~e ': pfŮ'jednavaném přpadě nemůže býti překážkou složení vy10vnaCI čas!ky ~ soud~" jesthze navrhova,tel dluhu neuznal. Nejde sice,
jak :se !~.rd1 v d?volaC1m rekursu, o třetí případ § 1425 obč. zák., t. j.
kdYJZ ventel
s tím, co mu dlužnik nabízí,
neboť
dlužni"
Ob nem spokojen
• •
,,
dl. uhu vu ec neuznava a nelze tudíž mluviti o nabí'zení avšak ani tato
o~olnost, že !o,tiž věřitel žádá zaplacení cel é pohledávky, nenrbez
vpn.~'n;u ~e zretelen; k ,§ 60 O?st. 2 vyr. ř. Je tedy míti za to, že je zde
cl~leZ!ty du'vod kslozem spomeho dluhu na ,soud; návrli! pak, že má býti
čas,tk" ta. v>:~~acena, až bude-Ii dlužník pmvoplatně uznán za povÍnna
uspokoJlÍl' ventele, odpovídá stavu věci a není tedy ani v tomto směru
p~ekážky. So~d vyři~uje žádost za přijeti dluhu do úschovy, není opráv- .
nen zkoumatr, zda jest složení také věcně odůvodněno. Rekursní soud
yšw~ uvažuje, v, odúvodnění svého usnesení také o předpokladech, za
jakyc,h~oudm usc?ova osvobozuje dlužníka od jeho závazku (§ 142'5
dr~ha ve!a ob~..za~., '~,a, ~terý, se v usnesení rekursního soudu poukazuje), wz se zrejme pnčr psnemu a nepochybnému smyslu zákona.
čís.

15078.

~a~j~ ~rovna~jho řízeni O jměni dlužníkově se p~omlčení ani
neprerusuje ant nestavt; staveni promlčeni nastává jen příhláškou po_
hl~v~. k vyrovnacimu řízeni; je nerozhodné, z jakého důvodu věřitel
oepřthlástl Svou pohledávku k vyrovnáni dlužníkovu.

(Rozh. ze dne 26. března 19,36, Rv II 490/34.)
\wti ža~o?ě podané ;d?~,16. února,1933 na zaplwcení palmámi pohled~v~~ nam1tl z~lova~y Je!,' prom}čem, .tvrdě, že k poslednímu jednáni"
kdy Jej ~alobce ,pred, vypovedl pine mocI zastupoval, došlo 7. listopadu
19?9. úc:t mu od teto doby vubec nebyl zaslán a také žd,lobce nepři
hl~s!l. ;,azalovanou po:hled~vku k vyro'voacímu řízení o jeho jmění.
N 1 Z S I S o u d y zam1tly zalobu, uznavše na promlčení vymáhané pohledáyky.
N e j vy Š š í s o u cl nevyhověl dovolání.
Důvody:

R~zhodnutí věci záví'sí, na otázce, zďan promlčecí doba ohledně nároku zalobcova na odměnu jeho výkonů a na náhradu výloh spojených

právním zastupovánfm žalovaného, vzniklého až do 7. listopadu 1929
čís. 6 obč .zák.), dne 16. února 1933, když žaloba byla podána,
již byla prošla či nikoliv, poněvadž žalobce hájí ,názor, že podle § 11
. vyr. ř. byla přerušena. Žalobce však přezírá, že vyrovnací řízení vůbec
nemá v zápětí přerušení promlčecí doby, nýbrž promlčení se jen stavi
podle § II vyr. ř. 'čís. 64/31 Sb. z. a n. přihláškou tak, že se do promlčecí lhůty nevčítá doba od přihlášky až do ukončení vyrovnacího Hzení, pokud se týče a,ž do uplynutí platební lhůty vyro,vnáním stano,vené.
Zákon nerozeznává, z jakého důvodu' pohledávka věřitelova nebyla
přihlášena k vyrovnacímu řízení, a právem shledaly tedy nižší soudy
nerozhodným tvrzení dovolatelovo, že žalovaný to zavinH, že žalobce
o zahájení vyrovn<lcího řízeni nic nevěděl a proto svou pohledávku
k němu nepřihlásil. PromlčeCÍ doba nebyla tudíž ani přerušena ani stavena (rozh. 6s. 14009 Sb. n. s.) a uplynula již před podáním žaloby.
g

(§ 1486

čis.

15079.

Vráceni daru nelze se domáhati na universálnbn dědici obdarované
proto, že se dárci nedostalo očekávaného prospěchu, jestliže pOhnutkou
, darováni nebyl v Ý I u č n ě právě tento předpoklad; neni tu ani bezdů
vodného obohaceni, ježto šlo o platné phtěni dárcovo.
..
(Rozh. ze dne 26.

března

1936, Rv JI 645/34.)

žalobkyně přednesla, že odevzdávala své pěstounce svůj celý výdělek v železniční službě proto, že jí pěstounka slíbila, že jednou obdrži
dům, patřící jí a, jejímU! manžeJ<ovi. To se však nestalo, neboť universálním dědicem učínila' svého manžela - žalovaného. Domáhá se proto
žalobkyně na žalovaném vrácení poskytnutých peněz v obmezené částce
5000 Kč. žaloba byla zamítnuta s o ll' d Y vše c h tři s t o' I i c, Ne jv y Š š í m s' o ude m z těchto

dů

vod,ů:

Odevzdala-Jí žalobkyně Anežce M. částky, o které jde, dobrovolně
bez právního závazku, šlo zřejmě 0' bezúplatný úkon. Kdyby tedy stmny
příčinu tohoto plnění, t. j. budoucí nabytí domu nepoložily výslovně za
výminku, platí tu podle poslední věty § 9010bč. zák předpis § 572 obč.
zák. Zrušení darování může se tedy pro omyl v pohnutce jen žádati,
jestliže ten, kdo plnil, prokáže, že vůli svou zakládal jedině na mylné
pohnutce (§ 572 obč. zák.). Tomu tak v souzené věci není, ježto žalobkyně jwko schovanka Anežky M. se rozhodla i z jiných důvodů jmenované přispěti na výlohy společné domácnosti a odváděla jí mzdu
hlavně pwto, že ji M. ve válečné době poskytovala byt, stravu a šatstvo
a ji podle potřeby též podporovala hotovostmi. žalobkyně mohla by se
tudíž s úspěchem domáhati vrácení peněz po žalovaném jako univerCivilni rozhodnutí XVIII.
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sálním dědici Anežky M. jen tehdy, kdyby si byla výslovně vymínila,
že dům obdrží proto, že M. přenechává své služební platy. To však netvrdila alni žalobkyně, neboť uvedla jen, že za to měla, že jednou po
smrti M. všechno dostane, že F to pěstounka i přislíbila, že jednou po
smrti manželů M. obdrží jejich pozůstalost a že kdyby se pěstounka
nebyla t<l!k vyjáct:řiIa, by si byla býval<l! našla službu a jí nebyla odevzdala svůj výdělek. V této vl'povědi tedy nepotvrzuje, že její plnění
bylo podmíněno předáním domu, že bylo učiněno závislým na budoucím
D<l!bytí domu. šlo-Ii však o platné plnění žalobkyně, třebas o bezplatné
úkony, nelze tu mluvi'ti o žádném bezdůvodném obohacení žalovaného
a nemá místakondikce.
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I. s t o I i c e žalobe proti obom žalovaným vyhovel; Ov d v o d rozsudok súdu I. stolice zmenil, žalobu dotyčne I. zalova-

~ c \~ ~ K. zamietol _ z dovodu, že vo ved k?n.al len ako z?,ocnenec

;~ehvOalo!anej účastinnej spoločnnsti, pn;to v svo]eLosobe ~re ]e z?dpo~

.; '. _ a isUnu prisúdenú proti II. zalovane] ucastrnne] spol?cnostr
ve ..."? a 2580 Kč v ktorej sume prisúdil hotové výdavky, spojene'~ posn~imnmad'arský~h rekurzov. V d Ó vod och svoj~n rozsudku uvredoI
~\ čne toho toto' Je pravda, že mad'arsky podane rekurzy boly usne<~njm kr<l!jského, s~du v R. odmietnuté ako neprípust~é,. avšak žalŮ'b~ík
~á6vodňuje tento svoj postup tým, že dostal vý,sl~vnu upravu od I. z~'ho Ing K aby podal rekurzy maďarsky, a ze pre SVOjU osob. u je
..,
.
N
'kl d
'
Iovane
resvedčený, že firma má právo maďarskej mensmy.
a zav a e pr~~ažnej vý,jwvedi svedka Č. a na základe Ing. K-om vl<l!stnorucne ~odp~
sanej záJpisnice zo dňa 25. novembra 1929 má odvolaCí sú~ z~ d~ka~an;,
že Ing. K. skutočne objednal maďar'ske rekurzy. Jvepravda, ze z,alobn~k
ako, odborník (advokát) mal upozorniť In~. K-a, z,: v pnpade, ak :Irnla
nemá menšinové právo, je vážne nebezpevce~,stv.?, ze !ekurzy. b~du . od:
. t ·t· Žalobník však bol toho presvedcenra, ze ll. zalov<l!na hrma ma
!llle nu e.
_.'
"1
d'k
r ma
)fávo maďarskej menšiny. Zalobnrk sa aj pokus,I'· ,o o a:, ze .Ir .
;kutočne právo mad'arskej menšiny mala, ale tento, doka~ sa za:obnr.ko.;'1
ne. odari']' VýťahŮ'm z regi'stra zo dňa 27. ?któbra 1933 je ~okazane, ze
vPd' a··9 ]',u' na 1927 bola ll. žalovaná fIrma reglstrovana slovensky,
uz n
.
.
"h
ť
R
nemecky, maďarsky a anglicky; z potvrdenra vere!n~o no. ara v . Z?
dňa 12. januára 1934 vycháďza, že v do?e, o. ktoru Ide, bola ?,~chodna
korešpondenda výlučne nemecky vedena. V smysle odst. 3 clanku. 17
zákona čís. 17/1926 Sb. z. a n. rozhodný význam majú stanovy a. treto
· sú s,písané slovensky. Pripomína sa, že zistenie týcvbto okolností (jazyk
stanov,z.rpi,s firmy do registra) by vyžadoval? dlhs:eho času,_ tento ča's
však žalobník nemal, lebn - ako dokazuJe vy.poved svedka C. a P. -:úprava ku podaniu rekurzov bola daná v nstatných dňoch, rekmznej
lehoty, takže žalobník skutočne nemal čas,u, ab~ mohvol spo,1 ah~~e vy~
šetriť či ll. žalovaná Urma má právo madarske] mensrny. Nemoze by!
oreto' žalobník čionený zodpovedným za to, že snád' I'ahkomysel'ne prrjal
(rpravu Ing. K-a, aby rekursy podal maďarsky.
N a i v y š š í s ú d d<:lvolaciu žiadosť žalobnika zamietol, na do~o
laciu žiado'sť ll. žalovanej spoločno,sti však odvolací rozsudok zmeml a
žalobu aj proti ,nej zamieto!. D ó v o. d y:
·
Menšinové právo je pod!'a svojej povahy právom verejno-právneho
rázu, v dosledku čoho majú úrady z úradnej pnvinnosti skúmať, či v konkrétnom prípade strane toto právo patrí alebo nie. Z toho plynie, že sa
· advokát, ktorého strana tak informuje, že jej ,patrí menšinnvé právo,
nemože spokojiť s prostou informáciu strany, ale je povinný skúmať,
či zakládajú právo na používanie menšino-vého jazyka tie skutočnosh,
na základe kterých sa strana domnieva, že jej tohoto, práva patrí; to jest
má si od strany, ktorá chce použiť toto právo v pOdaniach, ktoré zamýšla skrze neho podať, vyžiadať podrobnú informáciu o tých skutoč··
vo
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Advokát sa nemá spokojiť s prostou informáciou klienta, že mu patrí,
jazykové právo menšiny, ale je povinný vyžiadať si podrobnú informáciu
o skutečoostiach,na ktoré klient toto svoje právo zaldadá, a skúmať,
či sú dané podmienky menšinového práva; keď i potom nie je celkom
jasné, že klientovi menšinové právopatrl, má ho upozomiť, že podanie
v moošinovom jazyku bllde súdom pripadne odmietnuté; jestli tak advokát neurobil, nemá právo požadovať od svojho klienta ani nahradenie
hotových výdavklov spojených .s podanim spisu., ktorý súd pre nedo
statok menšinového práva odmietol.
(Rnzh. z 26. marca 1936, Rv IV 756/34.)
Proti JI. ž<l!lovanej úča'stinne1 spolo,čnosti bol povolený vel'ký počet
cxekúcii. Vedúci filialky ,spoločnŮ'sti I. žalovanej Ing. K. vyhl'adal na to
žalobníka, advokáta, a poverH ho, aby proti exekučnl'm usneseni'am podal rekurzy. Podl'a zápisnice, spí,sanej dňa 25. novembra 1929, informoval Ing. K. žalobníka tak, že JI. žalŮ'vaná účastinná spoločnosť má
jazyknvé právo maďarskej menšiny, že agenda sa u nej vedie čiastnčne
maďarsky a poveril žalobníka, aby aj rekurzy podal vmaďarskom jazyku. Pre krátko'sť času, ktorý zbýval do, uplynutia rekurznej lehoty,
dal žalohník, .se súhlasom II. žalŮ'vanej účastinnej spoločnnsti rekurzy
zhotoviť tlačou a mal ,s ich pod<l!ním aj iné výdavky. Okresný súd v B.
tieto rekurzy, podané v maďarskom jazyku, odmietol z dovodu, že JI. žalovaná účas,tinná 'spoločno.sf nemá jazykové právo maďarskej menšiny
a krajskýsúd v R. jeho, usnesenie potvrdil. žafobník domáha sa žalobou
na I. žalo,v<l!nnm Ing. K. a ll. žalovonej účastinnej ~polo'čnosti ako poverovatel'och zaplatenla 5426 Kč 60 h, v tom najmii hotových výdavkov
spojených 's podaním dotyčných rekurzov. (OstMné po.Iožky žalobnej
sumy a kh skutkový základ v tejto súvi'S.Ios,ti neprichádzajú v úvahu.)
ll. žalnvaná spoločnosť br.rnila sa proti žalobe medzi, iným tým, že podanie rekurzov v maďarskom jazyku bolo s h!'adíska jej záujmu nepotrebné a neúčelné.
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nostiach, na základe ktorých si strana toto právo nárokuje, resp. skúmať
či sú v6be~ dané p.?d~ienk~ menšinového práva, a ked' aj po takejt~
podrobnej mformacll me Je uplne Jasné, či ,strane toto právo patri má
ju upozorniť na to, že súd bude po prípade iného názoru a na násl~dky
tejto okolnosti, t. j. že podanie bude odmietnuté, lebo sa neho.dí, aby
o ňom bolo pod!'a zákona započaté konanie (odst. 3 článku 4 vlád. nariadenia zo dňa 3. februára 1926č. 17 Sb. z. a n.). Iba keď strana aj
po tomto' trvá na tom, aby dotyčné podanie bolo podané v menšino,vom
jazyku, nemaže mať následky pre advokáta okolno'Sť, že podal dotyčné
podania v menšinovom jazyku, hoci jeho strane toto právo nepatrí,.
Keď však advokát nepokračoval týmto sp6sohom a dotyčné podanie
bolo odmietnuté v smysle vyššie citovaného zákonného ustanovenia ne·m6že žiadať nahradenie .svojich hotových výdavkov, spo'jených s' podaním dotyčného podania, lebo je zrejmé, že podanie to ako také, ktOoré
sa nehodí, aby o ňom bolo podl'a zákona započaté konanie, nebolo odovodnené v záujme strany, pri pečlivo'sti riadneho advokáta, nebolo ho
treba vykonať, nebolo potrebné a účelné. Advokát m6že tOotiž žiadať
nahradenie iba taký ch hotových výdavkov, ktoré boly potrebné, účelné
a v záujme strany odovOodnené.

Pod!'a týchto zásad žalohnik nie je oprávnený žiadať od žalOovaných
nahradenie útrat, spojených s vytlačením dotyčných rekurz ov v menšinovom jazy;ku, nebo nie je sporné, že tieto rekurzy boly odmietnu,té,
z toho dovodu, že boly podané v menšinovom jazyku, hoci II. žalovaná
spOoloonosť nemá menšinového, ,práva; podanie týchtOo rekurzov bolo tedy
bezúčelné a zbytOočné. Tá informáda, ktorú dostal žalobník Ood l. žalovanéhOo pod!'a zápisnice,. naJpisanej dňa 25. novembra' 1929, že vedenie
agendy v závode II. žalovanej s,poločnosti je čiastočne maďarské, nielen
že nestačila k zisteniu toho, že II. žalovanej spol00nosti toto, právo patrí,
ale musela práve viesť žalobníka· k tomu, že je toto právo aspolí pochybné. Z týchto dóvodov bolo treba zami,etnuť dovolaciu ŽÍ'adosť žalobníka, vyho-veť dOovolacej žiadosti II. žalovanej SPOlOČ110S!i a nebolo
treba zaoberať sa Oostatným;' dovolacím;' sťažnosťami spornýchstrán.
Nebolo potrebné U'važovať ani o tom, či by bol mal úspech prípadný
opravný prostriedok proti usnesení-li', ktorým boly rekurzy odmietnuté,
lebo pod!'a - zákonom vyhovujúcim sposobom (§ 534 Osp.) nenapadnutého - zistenia odvOolacieho súdu žalobníkovi nepodaril sa dokaz,
že II. žalOovaná spolo,ónof 'skutočne mala právo menšiny, čo znamená, že
tento spOor treba posúdiť na tom základe skutOočnOosti, že II. žalovaná
spoločnosť toto právo v dobe podanía dotyčných rekurzov nemala, a ak
tvrdí žalobník, že by hol mal rekurz pwti odmietavému· usneseniu rekurzného súdu' ús,pech preto, že rekurzný súd na základe rekurzov, podaných 'v menšinovom jazyku, u:ž započal konanie, vrátivši spisy ok doplneniu, tvrdí níečo, čo nebo10 zistené, a i samo toto tvrdenie je potiaY
nerozhOodné, že z neho neplyni,e a či išlo o vecné dopln"nie, či len o formálne, práve v otázke menšinového práva II. žalOovanej spoločnosti.
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účinky konknrsního řízení zahájeného v cizině o jmění našeho státniho příslušníka.
Ustanovení či. IX, druhý odstavec, uvoz. zákona ke konk. ř. čís. 54/
1931 Sb. z. a n. platí i tehdy, byl-Ii prohlášen v cizině konkurs na jmění
. čsl. státního příslušníka.
Ustanovení § 3, druhý odstavec, konk. ř. se týká jen kOonkursu vyhlášeného v našem stMě.

(Rozh. ze dne 27. března 1936, R I 205/36.)
žalovaná firma navrh'la, by spor proti ní žalobcem ndený byl podle
§ 8 (1) konk. ř. přerušen proto, že na jmění žalobcovo, jenž jest česko
slovenským státnim pnslušníkem, byl uvalen francouzskými soudy konkurs. P r v Ý s o u d návrh zamítl. rek u r sní, s 00 u d návrhu vyhověl. D ú vod y: žalobce, na jehož jmění byl francouzským soudem
prohlášen konkurs, a který dle údajú žalobních l!'PlatňU!je pohledávku
proti žalovanému ze smlouvy, kterou uzavřel jako če,skoslovenský státní
příslušník v tuzemsku, má v tuzemsku movité jmění, totiž tu'to nyní zaža,lovanou pohledávkU!, která dle zásady vzájemnosti a dle § 3 konk. ř.
spadá do konkursní podstaty. Dle čl. IX. uvoz. zák. ke konk. ř. jest francouzský soud dle zásady vzájemnosti oprávněn požadovati vydání pohledávky. Dnem prohlášení konkursu ztrácí dle § 3 konk. ř. úpadce
oprávnění nakládati svým jměním, které jest podrobeno exekuci, tudiž
také svou pohledávkou, na kterou jest hleděti dle § 3 kOonk. ř. a §§ 298
. a 427 obč. zák. jako na movité jmění. Vzájemnost s Frandi přináší
sebou použití §§ 3 a 8 konk. ř. i tehdy, když francouzský soud prohlásil
konkms na jmění V'e Francii, u-sedlého československého příslušníka,
jlnými slONY prohlášení konkursu na jmění československého státního
pHslušníka má na jeho movité jmění, ať s'e nalézá kdekoliv, stejný úči
nek, ať byl konkurs prohlášen francouzským soudem nebOo českosloven
ským. Musí (udfž československý soud, čině zadost zásadě vzájemno,sii
dle § 8 konk. ř., spory tU!zemského úpadce v tuzemsku přerušiti. Rozh.
čís. 8605 Sb. n. s., jehož procesní, soud se dovolává, zde nedopadá, poněvadž se zde nejedná o cizozemského úpadce, nýbrž o příslušníka čes
koslovenského státu.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
DůvOody:

Zásady vyslovené v rozhodnutí nejvyššího soudu čís. 8605 Sb. n. s.
a také v rozhodnutí Rv II 284/29 (uveřejněném v »Právníku« z r. 1930
str. 262 až 264), lze pou,žífi.na somený případ přes to, že tam šlo o cizozemce, kdežto v souzeném případě jde 00 tuzemce, neboť bylo v nich
vyloženo ustanovení § 67 konk. ř. čís. 337/14 ř. z., jež bylo pojato v konk.
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řádu Čí's. 64/31 Sb. z.a n. do čl. IX. uvozovacího zákona k tomuto konk.
řádu. Ani v § 67 stMého kOlnk. řádu, anI v čl. IX. uvozovacího zákona
k novému konk. řádu není zmínky o tom, že předpisy ty se týkají jen
cizozemce, na jehož jmění byl v cizozemsku vyhlášen konkurs. Platí tedy
toto ustanovení bez rozdílu, ať byl vyhlášen konkurs v clzozemsku na
cizozemce nebo na tuzemce. Otázku, zda movité jmění má býti vydáno
do konkursní podstaty, upravuje čl. IX. uvoz. zákona ke konk. řádu
čís. 64/31 Sb. z. a n. v podstatě stejně, ať byl prohlášen konkurs v tuzemsku [odstavec (1) j anebo v cizině [odstavec (2) j. V obou pří:pa
dech jest movité jmění vydati a Ipoja-ti do konkursní podstaty Jen tehdy,

když soud (nebo úřad) konkurs v}'hlásivší o to požádá, není,.li jinak
ustano-veno v mezinárodních smlouvách nebo ve vládních prohlášeních,
vyhlášených ve Sbírce z"konů a nařízení. V obou případech rozhoduji
tedy především mezinárodní -smlouvy a vládní 'Pf{)hlášení vyhláše~~ v~
Sbírce zákonů a nařízení:. Takové mezínárodní smlouvy a prohlasenl,
epravující tuto otázku v poměru mezi československem a Francií, nei'~ou
ve Sbírce zákonů a nařízení uveřejněny a jest pro-to pouze mzhodnym,
zda byla francouzským konkursním soudem (úřadem) podána ~ád~st
o vydání tuzemského movitého jmění úpadcova. To se v souze·ne veCI
nestalo, a poněvadž v tuzemsku na žalobce kon.kurs vyhlášen nebyl, jest
dosud oprávněn volně nrukl"dati se zažalovanou tuzemkou pohledávkou
jako s věci movitou a předpisu § 8 konk. řádu nelze tu použíti. Ustanovení § 3 odst. (2) konk. řádU, jež praví, že do konkursní podstaty náleží
i veškeré movité jmění úlpadcovo, ať jest kdekoHv, pokud není o něm
jinak ustannveno v mezínárodních smlouvách nebo vlád~íCh prohláše:
ních, vyhlášených ve Sbírce z"konů a nařízení, obsahu] e v podstate
totéž, jako odstavec (1) čl. IX. uvoz. zák. ke konk. řádu, a týká se zřejmě
konkursu vyhlášeného v tuzemsiku-, takže § 3 konk. řádu nepří1chází prn
souzen.ý případ vuhec v úvahu. Pro posouzení sporné ntázky jest hez
významu poukaz rekursního 'soudu na sdělení ministerstva spravedlnosh
čis.3337/24, otištěné Ipod č. 32 sdělení ve věstníku mini-sterstva spravedlností z roku 1924, podle něhož jest zaručena vzájemnost mezi Česko
slovenskou republikou a Francií" pon.ěvadž otázku vzájemností bylo ře
šítí jen v případě odstavce (3) čl. IX u~oz. zák. ke konk. řádu, o nějž
v souzeném případě vůbec nejde, nehledíc ani k tomu, že tato vzáJemnost se týká ustanovení § 58 konk. řádu Č. 337/14 ř. z. (nyní § 60 nového konk. řádu), jež jedná o právech cizozemských věřitelů v konkursu,
nikoliv o právním postavení úpadce, na jehož jmění byl konkurs vyhlášen v cizině.
čís.

15082.

Postoupí-Ii věřitel tutéž pohledávku postupně několika věřitelům,
jest právně účinný jen prvý postup; postoupený dlužnik jest oprávněn
namítnouti, že k účinnému postupu vůbec nedošlo.
(Ro-zh. ze dne 27.

března

1936, Rl 301/36.)

Proti žalobě namí~l žalovaný, že postup zažalované pohiedávkyžaiobci jest neúčinný, poněvadž postupitel tuto pohledávku již dříve posloUlpil třetímu, takže se žalobci< nedostává aktivní legitimace ke sporu.
p r v Ý s o u d žalobu zamítl, o d v o- I a c í s o u d uložil prvému soudu
nové jednání a rozhodnutí maje za to, že postoupenému dlužníku nepří
sluší právo namítati žalujícímu postupníku, že postu;p zažalované pohledávky se stal již dříve ve prospěch jiného předchozího postu,pníka.
N e j II Y Š š í s o u d uložil odvolacímu soudu, by o odvolání Zt10VU
jednal a rozhodl.
D

ů

vo d y:

Námitka nedostatku oprávnění ke spnru jest námitkou práva hmotného, již dlužno nejdříve ve sporu se zabývati a ji vyříditi (Sb. n. s.
5906, 7582). Nebof, byla-li by skutečnost' dřívějšího postupu prokázána, tu vzhledem k tomu-, že po-stupem lim přešla veškerá práva postupHelova k pohledávce - která přestala tím býti majetkem původního
věřitele a vymkla se tudíž z každé jeho právní disposice - na dřívějšího
po-stupníka, a tedy i právo pohledávku tu zažalovati, objevila by se
zrejmá neoprávněnost žalobcova uplatňovati práva z postupu, který
vůbec ve skutečt10sti k místu nepři1šel. Odvolací soud správně poukazuje
k ustanovení § 1395 obč, zák., že smlouvou o postup vzniká nový závazek jen mezi. postupitelem a postupnlkem, přehlíží však, že ustanovení to předpokládá, aJby postupitel byl skutečně věřitelem pohledávky,
klerou »pnstupuje«, neboť, není-li tomu tak, nemůže nějaká »práva«,
která mu více nepři-sluší" po-S'lupovati (§ 1.394 obč. zák), a nemůže
proto ani nějaký nový závazek mezi převodcem a pří'jemcem vzn;knouti.
- Postoupí-li věřitel tu-též pohledávku postl.\pně několika o:sobám, nestala-li se cese pouze k vybrání, jest právně účinný jen první pnstup,
pravým věřitelem jest ten, komu byla pohledávka dříve po-stoupena a
nemůže postoupený dlu-žnilk, nechce-li -se vydali v nebezpečí opětného
placení, nechati dřívější postup bez povšimnutí, dozvěděl-li se o něm
ještě před placením, nýbrž jest povinen platiti onomu podle času dřívěj
šímu pústupníku, ačli mu snad zpětný postup pohledávky na :po-stupitele oznámen nebyl (§ 1396 obč. zák. - smv. Klangův komentář
IV. sv., str. 320). Právo- složiti pohledávku k soudu (§ 1425 obč. zák.)
by dlužník měl, vzešly-U by mu pochybnosti o stáříl, t. j. časové prioritě
postupu, ueb měl-li by vůbec něiaJké jiné pochybnosti o o-známeném mu
postupu (Sb. n. s. 8500), Dlužniku nepřisluší pouze zkoumati platno-st
. právního důvodu postupu, nebnť tato oknlnost nedotJ'ká se jeho práv
a jeho oprávněných zájmu. Nelze však miti za to, že by neměl práva namítati okolnost,. že jemu oznámená cese vůbec k místu-nepřišla (Sb.
. n. s. 2876), Postoupený dlužník nesmí sice platiti svému původnímu vě
řiteli, jakmHe 'Se o postupu pohledávky dozvěděl, ať se to. stalo jakýmkoliv zřejmým a spolehlivým způsobem (§§ 1395, 13960bč. zák.), z toho
však nepJ.yne, že by musil nekri~icky platiti pnstupníkovi, který mu
hyl oznámen, aniž by zkoumal jeho legitimaci. Nelze proto snuhlasiti

I'
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s názorem, že prý udánlivý dřívější postup nepodmiňuje neplatnost po·stupu druhého, že žalobce jest proto k žalobě legi,timován a že pro nedostatek jeho aktivního oprávnění ke sporu neměla býti žaloba zamítnuta. Ježto odvolací soud v důsledku svého mylného právní-ho názoru
neučinil potřebná skutková zjištění, zejména o tom, stal-li se skutečně
postup žalobní pohledávky svého času na jmenovaného třetího a do
jaké částky, bylo napadené usnesení jako právně mylné zru,šiti.
čís.

15083.

K čl. 345 obch. zák.
Kdy nese prodatel nebezpečí, zasílá-li čistý líh drahou v
sudech.
(Rozh. ze dne 27. března 1936, Rv I 910/34.)

dřevěných

žalovanému bylo k jeho objednání zasláno 100 hl čbtého lihu v sudu'
žalující firmy. Zásilka ta na dráze shořela. žalující uvádí, že dle vše-'
obecných prodejních podmínek, vydaných společenstvem pro zpeněženi
lihu v Praze, které jsou otištěny na každém účtu a které žalovaný bez'
výhrad přijal, 'se dopravuje zboží ve všech případech na účet a nebezpečí kupujícího, takže docl>avatel neručí ami za poškození zboží při dopravě, ani za schodky, že tyto podmí-nky byly též uvedeny na účtu, který
žalovaná strana bez námitek přijala a vrátila žalobkyni, až když ,se dozvěděla, že zásilka shořela. Navrhuje pmto žalujíd, aby bylo uznáno
právem, že žalovaná jest po'vinna zaplatiH s,traně žalující částku
3.879 Kč 50 h (cena lihu, suelu s daní- obratovou). Niž š í s o u d y
žalobu zaínítly, majke za to, že žalující firma nezachovala péči řádného
kupce zaslavši líh v dřevěném sudu na otevřeném voze a že nebezpečí
dopravy stíhá proto jen ji.
Ne j v y Š š í s o u d uznal podle žaloby.
o

ů

vod y:

Dle čl. 344 obch. zák. jest ovšem prodatel zboží zmocněn již ze zákona, aby na mí'stě kupce zvoli,1 způsob jeho zaslání s péčí řádného obchodníka, když kupitel v tomto směru nic neurčí. V souzeném případě
bylo však zjištěno, že žalovaný Karel S. následkem stálého, obchodního
spojení se žalobkyní vědělo všeobecných prodejních ,podmínkách této
a s nimi souhlasil, poněvadž se proti ní nikdy neohradil, a byly tyto
podmínky závazné í pro zásilku lihu, o' kteroli' jde ve ."'poru. Dle těchto
podmínek se zboží dopravuje ve všech případech na účet a nebezpečí
kupuFcího a žalobkyně nemčí za poškození al schodky jeho za dopravy.
Dle jich obsahu· není vyloučeno, aby doprava čistého lihu- která se
děje drahou jen v otevřených vozech - nemohla býti uskutečněna v dře_
věných sudech, žalovaný také nenamítal, že taková doprava jels! zásadně
nepřístupná, nýbrž jen, že několikráte upozorňoval zástllipce žalující

3ól

· my aby mu byl' lih zasí,lán v sudech železných. Dle dobrozdání znalcc
f tf ,
• h
, . h a
"e se doprava lihu J'ak v sudech železnyc
,tak v su dec h d'revenyc
d eJ
.
I
l'h
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d
žalovaný toliko žádal, aby dle mo~n?sl! by I?u l~ ~a~l a,n v su ech'z~lezných s poukazem na vypařoválll hh~. ~ vYP?ved! te v~ak. neply~e, ~e
bylo v souzenérn případě pro žalobkym zav~z~e u':c:no, ze !lh mus: byl!
'slán v sudu železném. Naopak plyne z lll, ze Sl zalovany byl vedom
~ožna,sti, že mu líh bud'e za,slán v sudu dřevěném, jak se o také něk?y:
. távala i v dřívějších případech, a tedy nevyloučil tento zpusob zaslam
~ihu (§ 863 obč. z.). I dle posudku znalce, nebyl-li vYI?íněn ža~ovaným
určitý druh obalu (dřevěný nebo železný sud), mo~l~ zalobkyne z~slal!
líh v obalu dle své volby a je'st proto nerazhodne, Je-Ir odPO:li'Čltelna
líh z",sílati v dřevěných sudech,či ~iko!lv., Za toh~to, ,s~~v~ vecr nelze
míti za to že žalobkyně zanedbala pn volbe sudu ,peČT radneho, obchodníka. Bylb naopak na žalovaném, aby, pečuje o věc vlastní, d~l ~alob
kyní přímo rozkaz, pokud se týče způsobu dopravy !lhu v sude; Zalobkyně by se pak teprve byla mohla zachovati dle svých Iprodejnrch podmínek, které zejména, ji také opravňovaly žádati žalovanéh?, aby: dod~:
vlastni nádobu. Dle čl. 345 obch. zák nese ku'pec nebezpečl, ktere zbOZl
stihla po předání jeho k dopravě. Shořela-li t~díž v ~ouzenén; p.řípadě
zásilka na dráze, jde škoda tím vzešlá n~ vrub zalava-neho, ktery Sl ,~usll
býti vědom dle prodejních podmínek,. ze d?p.r~va, J~k Se stala! deJe se
na jeho. nebezpečí. Na tom nemohou nrc zmeml!- akolnosh, klere s;e st~~y
dodatečně a jsou uváděny v souvislost s uzavřením smlouvy same. Vyse
nároku jest nesporná.
čís.

15084.

Pracovní soudy jsou pnslušny k rozhodnutí o nároku na náhradu
škody, způsobené zaměstnavateli jeho zaměstnanci na autu jí:1dou na
černo.

(Rozh. ze dne 27. března 1936, Rv I 1440;34.)

žalobce domáhá se na žalovaných svých bývalých zaměstnancích
náhrady škody, ji'ž mu způsobi.li rozbitím auta, jež si, vypůjčili k jízd~
na černo bez jeho vědomí. Niž š í s o u d y (krajský soud v P. a vrchm
. ..
soud v P.) neuznaly žalabní nárak důVo?e?, po"právu.
N e j vy Š š í s o u d z podnětu, dovolam .zrusll oba ;ozsudky 1 s flzením jim předcházejícím pro zmatečnost a zalabu odmltl.
O

Ů

vod y:

žalobou, ,podanou dne 16. října 19,30 a doručenou žalovaným dne
24. října 1930, domáhá se žalobce na žalovaných, kteří byli u n.ěho zaměstnáni jaka šoféři, náhrady škody, kterou mu zpilsobili tím, že první
. zalovany s druhým žalavaným, který byl opilý, jel s žalobcovým autem
na černo na' výlet, že jeli příliš rychle a zavinili tím poškození auta. Za-
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lovaní uznali, že byli zaměstnání v té době u žalobce jako šoféří, jen
popřeli svou vínu a tvrdí\i, že k nehodě došlo jen nešťastnou náhodou.
Tento spor patří tudíž mezi s[lory náhradní z pracovního poměru, uvedené v §§ la 4 c) zák. č. 218/96 ř. z. (nyní §§ 1 (1) a 2 c) zák. č. 131/
31 Sb. z. a n.) a byl ,proto pro něj podle týchž ustanovení zákonných,
podle § 23 téhož zákona (§ 3 zák. č. 131/31 Sb. z. a n.) a podle mín. nař.
č. 110/10 ř. z. (vlád. naL č. 180/31 Sb. z. a n.) ,příslušný živnostenský
(nyní ,pracovní) soud v P. Příslušnost živnosten~kéiho (n)"ní pracovního)
soudu byla (jest) podle §§3 (2) a 23 zák. ,č. 218/96 (§ 1 (1) zák.
č. 131/31) výlučná. Jsou tudíž rozsudky obou nižších soudů s celým
předcházejícím řízením podle §§ 477 č. 3 a 503 Č. 1 c. ř. s. zmatečné,
neboť prvý soud nemohl podle § 104 j. n. ani výslovnou úmluvou stran
býti učiněn příslušným pro tuto rozepři. K zmatečnosti bylo, nutno při
hlížeti z moci úřední a ,slušelo proto zruši,ti rozsudky obou nižších soudil
s celým předcházeFcím ří'zením pro zmatečnost a žalobu odmítnouti
(§§ 471č. 7, 477 odsl. 1,478,513 c. ř. s.).
čis.

15085.

Kdo podepsal objednací list nevěda, že obsah objednávky odporuje
tomu, co ústně ujednal se zástupcem druhé strany, jednajícirn lstivě, neschválil tim obsah objednávky. Použil-li obchodlnik ve svých věcech
nespolehlivého člověka, jdou úskočné a lstivé přehmaty téhož na vrub
obchodnika, nikoliv oklamaného zákaznika.
(Rozh. ze dne 27.

března

1936, Rv I 1616/34.)

Žaloba na zaplacení kupní ceny z tr!lo,vé objednávky byla zamítnuta
o II d Y vše c h tří s tol i c, n e j v y Š š i m s o ude m z těchto
d ů vod

ů:

žalobkyně domáhá se zaplacení zboží., o němž žalovaný tvrd" že je
neobjednal a nepřijal. Podle zjištění ni~ších soudu žalovaný se při ústní
rozmluvě se zástupcem žaldbkyně zpečoval koupiti od žalobkyně ocelové tyče o délce 4 až 5 m, zástupce žalobkyně toto zboŽÍ' o' své újmě
do objednacího Ustku vepsal a žalovaný tento objednací list podepsal;
nevěda, že jeho. obsah odporuje tomu, co se zástu,pcem žalobkyně ústně
umluviL Tímto zjištěním jest opodstatněn závěr, že žalovaný bylo obsahu objednacího lístku, který pode,psal a jenž došel žalobkyně, v omylu,
týkajícím se hlavní věci, k němuž zavdal zástupce žalobkyně podnět
úskočným a lstivým jednáním. Takto. si počínal zástupce žalobkyně nejen při jeclnání se žalO'vaným, nýbrž i při jiné příležiio,sti, j"k se ukázalo v jiném sporu. Nejvyšší soud vyložil a odůvodnil již v rozhodnutí
čís. 11430 Sb. n. s., k jeho,ž zevrubným důvodum se pro stručnost odkazuje, že, použi-l-li obchodník ve svých věcech, k nimž náleží i sbíráni
nabídek, nespolehlivého člověka, nelze úskočné a lstivé přehmaty téhož

přičítati
tě'žídho

na vrub oklamaného zákazníka, nýbrž jdou na vrub obchodní,h,
z těchto přehmatů. Pfi tom nezáleží na tom, zda obchodník
v tom kterém případě věděl nebo. věděti mohl, že si jeho zástupce při
uskutečnění nabídky počínal lstivě a úskočně. Nedošlo tedy co clo ocelových tyčí o délce 4 až 5 m k srovnalé vůl! stran, ježto scházel platný
projev vůle žalovaného, že toto zboží objedná. Je tu jen zdánlivý projev
žalovaného, jenž byl způsoben omylem, jejž zavinil zástupce žalobkyně
svým úskočným jednáním, jehož důsledky nese žalobkyně.
čis.15086.

Právní ochrana věřitelil v kOllkursu.
Kdy lZe právnim jednáním úpadcovým, učiněným před prohlášenim
konkursu v úmyslu zkrátiti věřitele, odporovati n e jen podlepředpisil
odpilrčiho práva, nýbrž také podle všeobecných předpisil o náhradě
škody (§§ 1293 a násl. obč. zák.). Jde-Ii o právni jednáni učiněná na
oko (§ 916 obě. zák.), lze jim odporovati bud' podle předpisil O odpilrčím právu v kOllkursu anebo žalobou o neplatnost simulovaného jednáni.
Pokud lze se domáhati náhrady škody, zpilsobené kOllkursním vě
řitelilm.

(Rozh. ze dne 27.

března

1936, Rv I 262/36.)

Žalobce, správce konkursní podstaty Ludvíka S., přednesl, že žalovaní Ecluard S., Edmund S. a Marie S. zkrátili s vědomím úpadcovým
nedovoleným jednáním ještě před vyhlášením konkursu na jmění úpadcovo. konkursní podstatu o zažalovaný obno,s, zejména tím, že úpad'ce
jednliním na 01<0 převedl své pohledávky z konta u banky v O. na
Eduarda S., který měl pohledávky ty z"pííjčiti Edmundu S., ve skuteč
nosti však Eduard S. byl jen nas{rčenou osohou, neboť tytO' pohledávky
postoupH Edmundovi S. úpadce sám, jak to, plyne z toho" že byly
knihovně zajištěny ve pwspěch manželky úpadcovy, ,s,po,lužalované
Marie S. Žalobou domáhá se proto náhrady škody, způsobené konkursním věřitelům tímto jednáním. Ni, ŽŠ í s -o u d y vycházejíce z názoru,
že žalobou je uplatňován od:purčí nárok podle konkursního řlidu podle
§ 29 konk. f., žalobu zamítly, poněvadž byla podána po uplynutí lhůty
v § 46 konk. ř. uvedené.
N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudek, pokud šlo o žalovaného- Edmunda S. a uložil prvému sOl~du v této části nové jednáni a rozhodnutí,
jinak do,voláni nevyhověl.
Důvody:

Správce konkursní podstaty jest sice oprávněn jménem věřitelstva
jako každý jiný po,škozený se domáhati náhrady škody na škůdci podle
předpi,su občanského zákona a tento žalobni důvod může obstáti i vedle
žalobního důvodu odporování právním jednáním podle druhé hlavy kon-

-
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lmrsního řádu č. 64/31 Sb. z. a n., avšak musejí býti tvrzeny :předpo
~lady P?dle .~ .1294 a n~sl. obč. zák., tudíž především bezprávný čin
~alovanych, II~Z byla zpuso,?ena šk~da. Be'lprávným činem jest podle
§ ,,1295 obč. za.k. p,re,sloupem .sml;wll! povl!nnosti anebo nedovolený čin
vu?ec. O prv?1 zpusob bezpravneh'.' ČinU nejde v souzené věci. Dmhý
zpu'sob bezpravneho čm:u by tu byl Jen tehdy, kdyby se ho byli žalovaní
d0'PU~lIh b~ct: .bezpros:fE;dně na úpadci a přivodili jím škodu na jeho
JmeTI! ,a zkra!>l: tak JmeTI!, které by jinaM nezkrácené bylo připadlo konkursl1l podstate, anebo bezpro-středně ji'ž na konkursní podstatě samé
P?něvadž ručení za nepřímou škodu není zásadně uznáno a škůdce z~
ll! ručí, jen podle zvláŠ'tnkh zákonných ustanovení (rozh. Č. 10178 a
108.31 Sb: n. s.). Do~olatel však uvádí, že všechna právní jednání, v nichž
vIdl plehchy a tudl'z nedovolené činy, se staly v souhlasu s úpadcem
a netvrdí, že nedovolený čin byl spáchán již na konkursní podstatě
samé. Může pwto jíti jen o' škodu nepřímou, ale tu není zvláštnkh před~
pisů,stanovÍdch mčenÍ za škodu tímto způsobem věřitelstvu způ'so
benou., Nebo! věřitelsrt:? n~má subjektivní'~o práva na to" aby ~padce .
ne?~kladal, a~ d'.'. vyhlasem konkllrsu volne se svým majetkem, nýlbrž
ma Jen pravll! ,,,rJ~m na. tom, aby jeho jmění nebylo ztenčeno; naproti
tO,mu ten, ?,a n.ehoz na zakladě právního jednání, uzavřeného s úpadcem '
~re~ vyhl~senlm konkr:r,su, přešla část jmění Ílpadcova, nabyl subjek~
lIvn~,~,o, pra:,~ n~ tuto ,:~st a jest pro-to jeho důvod na ,právní ochranu '
slln;]sí, ;nezh du:,od ~entelslva. Právě z toho důvodu, že právním jednamm .up~dco.vym .'P.red vyhlášením konkursu nebylo, porušeno žádné
sublektwnl pravo ,vente!slva, nýbrž jen jeho právní zájem, jemuž jimlk
nem posk~tnu!a zakonna ochrana, byly vydány předpi,sy o. odpůrčím nároku; ktere p.re~
do,~o,lují, zasáhnouti věřitelům úpadcovým do jeho
v?!n;,ho na~ladam s ~a!~tkem. Lze proto právním jednáním, i když byla
u:m~na v ~myslu z~ralIlI věřitelstvo, oclporovati jen po.dle přeclpisů odpurčlho prava, byť I právní jednání záležela v ,pletichách. Poněvadž žaloba odpůrčí byla podána po lhůtě uvedené v § 46 o.dst. (2) konk. ř.
Č. 64/31 Sb. z. a n., byla žaloba proti těmto dvěma žalo,vaným právem
z~mítnuta. Totéž pl,atí i o žalovalném Edmundu S. a jest žaloba proti
ne~u ~znesena neduvod~ou, }ok~d se zakládá na náhradě škody podle
oI;~. zakona. Žalobce oprel vsak zalobu proh tomuto žalovanému i o zápUJčku (§ 983 obč. zak.) , poskytnutou 'prý Ludvíkem S. Edmund'u S.
Ža!obce netvrdi'l, že Ludvílk S. pos,toupi,1 (§ 1392 obč. zák.) Eduardu S,
sve p~hledávky, ve výši této zápůjčky, nýbrž tvrdil pouze, že Ludvík S.
dal prepsalI 'sve konto u banky v O. na volné konto' Eduarda S. Z toho
"eplyne ještě, že tím převedl ono kon~o do vlastnictví Eduarda S., a
bYlo ?y lze na to usuz?vati' teprve po.dle skutkových okolností, zejména
z pkeho dúvodu a k JakémU! účelu se přepis konta stal. Žalobce však
?'á~e ~vrd,l, že předpis konta učinil Ludvik S. proto, aby se zbavil svého
Jmem a aby se vybnul zabavení konta věřitelem (státem), že Edu'ard S.
byl Jen naslrčenou o.sobou, že ve skutečnosti zapu'jčil onu částku Edmund~, S. Ludvík S., nikoliv Eduard' S., COž prý plyne zejména z toho
že kmhovní zaji,štěnítéto zápújčky na nemovitostech Ludvíka S. v Ně~
mecku se nestalo ve prospěch Eduarda S., nýbrž ve prospěch manželky

:0
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Ludvíka S. -Marie S. Tím tvrdil žalobce skutkové okolno'sti, svědčící
o tom že převod konta na Eduarda S. se stal na oko, ~ napadá tedy tnt?
právní jednání jako jednání simulovane, t~dí~ neplatn~ podle. § 916 ~bc.
zák. Správce konkursni' ,podstaty J1;st ,:~ravnen takovemu pravn;mu Jednání odporovati bud' podle odpurČlho radu (druha hlava konk. r. Č. 64/
31 Sb. z. a n.), anebo pro neplatnost podle všeobecných předpisů obč.
zák., v kterémžto druhém případě neni vázán lhůtou, stanovenou v § 46
odst. (2) konk. ř. Jesmže dokáže, že převod konta na E?uarda S. se stal
na oko a že zůstal vlastníkem konta Ludvík S., a P?ukazal-1I Ed~ard .S.
z konta na něj převedeného Edmundu S. částku zazalovanou, mela tlm
podle tvrzení žalobco,va býti zastřena i skutečně chtěná pravá ,sml~uva
o zápůjčku, uzavřená mezi Ludvíkem S. a Edmundem S. Ponevadz se
niŽŠÍ 'soudy touto otái:kou nezabývaly, bylo oba nižší r,ozsudky ,podle
§ 610 c. ř. s. zrušiti z důvodu § 496 Č. 2 a 3 a § 513 c. r. s.
čís.

Nekalá

15087.

soutěž.

Zjištění, že označení »Karlovarské suchary« jest označ~nlm. d~h~
. vým a ne označením piivodu zboží, jest zjištěnlm skutkovym, Jimz je

soud dovolací vázán.
(Rozh. ze dne 27. března 1936, Rv I 318/36.)
žalující společenstvo pekařů v K. V. předneslo, že ji,ž po dlouhou
dobu vyrábí specíelním zpúsobem zvláštni dietetický suchar pod názvem
Karlovarský suchar (Karlsbader Zwieback), při jeho.ž výrobě použí'vá
minerální vody ze zřídel v K. V.; sucharu toho, neu'žívají jen léčící se
" K. V., njÍ1brž i nemocní tnpící nemocemi, pro ji-chž léčbu jsou právě
indiková.ny K. V. Z toho důvodu zasHají pekaři s?ružen! v žalujicirr;
společenstvu suchary tyto během celéh{} roku do celeho ,sveta a nemocm
přikládaji hlavní, váhu tomu, aby obdrželi suchary karlovarské a 'Pouz~
výlučně 'tyto suchary, poněvadž jest v kruzích lékařských všeobecne
známo., že právě tyto suchary, které se vyrábějí odborně v. K. V., t~oří
podstatnou součitstku nařízené di'ety. Označení Karlovarsky 'sUlchar jest
označením puvodu', nikoliv druhu zboží. Žalovaná, která má své hlavní
sídlo vP., vyrábi suchary, které prodává pod označením Karlovarsky
suchar i, Karlsbader Zwieback, a obzvláště i na obalech, ve kterých
suchary své takto označené pro.dává a z~sílá, jest uvedeno. označen~
);Karlovarský suchar« - »Karlsbader ZWleback«. Tento suchar n~TII
vyroben ani v Karlových Varech, ani zvláštním lékař·sky kontrolovanym
'zpusobem jako pravý karlovarský suchar. Ozn"čenÍ »Karlo,varský suchar«, »Karlsbader Zwieback« při zboži strany žalované jest podle
'smyslu tohoto slova způsobilé v obchOdním styku vzbuditi nesprá~ný
názor, že předmětné zboží, t. j. ,suchar jest vyroben buď v Karlovych
Varech nebo v jeho blízkém okolí. Žádá proto žalující, by bylo uznáno
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Erávem, že, žalo.vaná je~t povinna zdržeti se v obchoclním styku označení
Jl vyrobeneho sucharu JWko Karlovarský suchar (Kartsbader Zwieback)
zdržeti ,se označení tohoto na zbo,žÍ samém nebo na jeho bezprostřední
vyprave, nebo na obalech a schránkách, dále oznámeni, nadpisech, návěštich, obchodnkh cirkulářích a pod. Niž š Í' s o u ď y žalobu zamitly,
o d vol a ci IS o u d v o,tázce,o. niž jde, z těchto d Ů v o.d ů: Prvý
soud zj isti'l a dospěl k přesvědčeni, že tu není zdržo,vacího nároku žalobcova proti žalované, protože nejde o označení původu, nýbrž druhu.
Označení »Karlovarský suchar« mohlo býti původně označení původu.
Tuto vlastnost však ztra,tilo tím, že stálým uživánim jeho í jinými výrobci dokonce v cizozemsku přešlo do obecnéhO' užíváni a stalo se jen
volným O'značením druhu nebo jakosti zboži. Předpokladem uznání jeho
za označení taMové jest, že zúčastněné kruhy přestaly všeobecně spatřovati v něm označení původu. Rozhoduje tu obchodni obyčej zúčast
něných kruhů, t. j. meziobohodníků, maloprodava'čů a odběratelů (při
mých konsumentů) tohoto zboží, tedy osob, které je obyčejně kupuji.
Otázka, jde-li o ozna'čenÍ původu či druhu, jest o,tázkoU' skutkovou (Skála
str. 127). Odvolací soud pokládá zjištěni prvého soudu v tomto' směru
za .sprá:vné a přejímá je podle § 498 c. ř. s. za úklad i, své'ho rozhodnutí,.
N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolání.

Zd ů vo d ů:
Nutno přisvědčití odvolacímu soudu, že jde o otázku skutkovou, pokud soudy nIžších stoHc mají za zji'štěnn, že jde v příčině sporného. oznaceni »Karlovar,ský suchar« Q, označení druhové a nikoUv o o.Zll1tčeni pů
vodu zbOŽÍ (srov. Skála: Nekalá soutěž str. 117). Tímto zjištěním jest
dovolací soud vázán a nemůže se protO' obírati vývody dovolání, kterýmise dovolatel vynasnažuje dolíčiti pravý opak.
čís.

V konkursním

řízení

lze

března

nár.ok i žal.obou

urč.ovací.

1936, Rv I 497/36.)

Žalobce (správce konkursní podstaty Ludvíka S.) domáhá Se žalobou výroku, že zástavní právo Edmunda S. (žalovaného )podle před
nesu žalobcova, fíngované a váznoucí na nemovitostech úpadci náležejících, jest proti konkursním věřitelům bezúčinné. ŽalO'ba byla zamítnuta s {} ud Y vše cll tří s ,t 00, I i c, N e j v y Š š Í m s o ude m
z těchto
důvodů:
Uplatňuje-li se odpůrčí' nárok žalobou
důsledku povahy odpůrčího

z. a n., jest v
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podle konk. ř. Čí,s. 64/31 Sb.
nároku žalovati o plnění, jak
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1 ne z § 42 odstavec (I) konk. ř. Ale tím není vyl~učen~, ab~, jsou-li
~ lněnypředpoklady žaloby urč~vací, pO,dle § ?2,8.c. r. s., ,zalov,ano bylo

tKlikO o určení, že odporovatelne pravm Jednam Jest bezučmne. V so~
'm případě domáhá se žalobce jen výroku, že Jest protI konkursmm
z.:~~elům bezúčinné zástavní právo žalovaného Edmunda S. za P?hle~e~ku 250.000 Kč s příslušenstvím, vložené na záJkladě dl~žního Upl'SU
a dne 29 srpna 1931 v knih. vložce čís. 1962 pozemkove km hy obce
~~,., aČ m~hl žalovati hned na plnění, to jest, kd~ž ;,e pří;n0 ,na ,výma~
zás,tavního práva, tedy aspo,ň na zápis ~~~e:em, ze, vlozen,e z:,stavn,:
'vo jest bezúčinné proti konkursmm ventelum. Otazku, zda zalo?c,
~: právní zájem na brzkém zjištění práva nebo. právního P?,:,~ěru" Jest
zkoumati i ve vyšších stolicích z úřadu (s~?vne! ;ozhodnult CIS. ?820,
10155 Sb. n. s.), ledw že by otázka ta byla Jl'z vyresena pravoplatn~ j~~
málním usnesením (rozhodnutí Ns. 7491 Sb. n. s.). NezbytnoU' nalezltostí určovací žaloby jest žalobcův právní zájem, abl ,právní poměr nebo
právo nebo pravost listiny byly soudnim rozhodnu11?"na]lsto postavenl
CO' nejdříve. Právní postave;ní ~alobcov? musí tedy ?ylt takové,?y, brz~:~
rychlé určení sporného pravmho pomeru nebo prava bylo Jedtnyn; za
doucím východiskem (rozhodnutí čís. 11630 Sb. n. s;J. P:o,t~ mo·znos't
žaloby o plnění vylučuje pravidelně ž~lobu u;čovacl, coz vsak 'podl~
stálé judilkatury nejvyššíhO' soudu neplalt bez vyhrad. Jak bylo podrobne
vyloženo zejména v ro'zhodnutích čís. 4498, 6015, 10155, 10233, ,10331,
10942 11150 12100 Sb. n. s.), jest totiž určovací žaloba přípustná, ač
by by.lo lze ž~lovati í přímo o plnění, zjednává-li se jí pevný z~k~ad pro,
právní vztahy stran, předejde-U se ji zbytečnému r?z?,nowvam spO,nt
o plnění a sleduje-li tedy svůj ,sam?statný :: rozumny učel. V sonzenem
nřípadě však dovnlací soud seznal, ze tyto, predpoklady pro. samo,statnou
,~rčovací žalobu nejsou splněny, a bylo již z tohoto důvodu žalobu zamítnouti.
čís.
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uplatňovati odpůrčí

(Rozh. ze dne 27.

čís.

15089.

K §530 čis. 7 c. ř. s.
Odsuzující r.ozsudek trestní, vydaný po sk0!1čen~m řízení v zák~adnínt
spnru není dostatečným důvodem obn.ovy rízent ve sporu .o nahnl~u
škody, skončeném prav.oplatně zamítnutím žal.oby, ježt.o nebylo doka·
zán.o zavinění žal.ovanébo.

(Rozh. ze dne 27. března 1936, Rv 11 741/34.)
žalobce podal na žalovaného žalobu o náhr~du škody zpi'usobené mu
autem, řízeným žalovaným. Žaloba ta byla ~amltnuta.r0z~udkem ,z~, dn~
7. dubna 1933. Prooti žalovanému bylo zahaJeno soucasne trestm flZe?1
pro přestupek § 431 obč.zák. a byl také žalo'vaný pro tento trestní ~!n
dne 19. června 1933 pravoplatně odsouzen. žalobce tvrdě, že odsuzu]lCI
trestni rozsudek jest novOU okolností, na niž se dříve v civilním 'sporu

-
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nemohl odvolávati, žádá obnovu civilního řízení z
c. ř. s. Niž 'š í ,s o u d y obnovu povoHly.
N e j oV Y š š í s o u d žalobu o obnovu zamítl.

důvodu

§ 530

čí-s.

7

Důvody:

žalobce usiluje o obnovu řízení z důvodu § 530 čís. 5 a 7 c. ř. s.,
že podklad obou rozsudků v základním sporu, který vedl k zamHnutí pů"odní žaloby, jest zvrácen rozsudkem trestního soudu ze dne
19. čer"nal 933, jímž byl žalov"ný uznán vínným přestupkem podle
§ 431 tr. zák., a jenž byl žalobci doručen dne 24. října 1933, tak že
nemohl tohoto důkazu použíti před skončením ústního jednání, jemuž
llásledo,val rozsudek soudu ,první stolice, "č by jeho' použití v základním
sporu bylo způsobUo rozhodnu1í pro něj příznivější. Opírá se tudíž žaloba o obnovu řízení, oodsU'zující rozsudek trestního soudu, jenž byl
vydán teprve po skončeném Hzení před soudem prvním v základním
sporu, to jest po 2. únoru 1933. Ježto rozsudek soudu první stoHce má
býti v souhlasu se skutko,vým st"vem, jenž byl v době, kdy byl vynesen,
nelze se ho za účelem obnovy řízení podle § 530 čís. 7 c. ř. s. dovolávatí, poněvadž byl vydán teprve, když v 2á!kladním sporu bylo zakončeno řízení před soudem první 'stoHce.
tvrdě,
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uvedených zákonů, bylo uvedeno j3!ko bydlÍ'ště žalovaného Prostějov.
V době,kdy okresní soud v Prost,ěj?v~ě vydal ~platebn~ ~ozk~az, nebylo
mu' známo, zda jest nesprávné udanr ~aloby, ze ~bydl!~t;t;' zalova~eh~
jest Prostějov. Byl proto, hledíc k ~ 29 j. n., v do~~ P?dam zaloby mlstne
'příslušným podl.e § 65 j. n .. ~~kre,snI ,so~~' v _Prostejove a by'!o P?dle § 47
j. n. uznati na je?o tehdejSI ,':"I.St~l' prl'slusno'~~ :'ostouplh SPI'SY ;podl~
§ 44 j. n. okresnImu soudu clvllmmu pr,o VOltr:,:' Prahu, nebyl .okresU!
soud v Prostějově oprávněn, jak bylo vyloženo Jlz v rozhodnutíčls. 2521.
Sb. n.s., na něž se poukazuje. Na tom se nle nezměnilo tím, žl' plate'~nI
rozkaz nemohl býti žalovanémU! domčen, poněvadž se dodatečně objevHo, že v Prostě]ově nebydH, ani tím, že žalobce oznámil dodatečně
okre'snímu soudu v Prostějově, že žalovaný bydlí v Praze (čechy), neboť
tam mu platební rOZJkaz, vydaný okresnim soudem v Prostějově podle
§ 3 zákonač~s ... ?7 /1873 ř; z., nemůž: .o~š"m '?ýti domčen. Nemůže-li ~e
proto vydany JI'Z platebm rozkaz stat! uč!n?ym, pak ,~yl? na ~kres'.llm
soudě v Prostějově, aby celou upommacl zalobu vraltl zalobcl, a jest
pak věcí žalobce, jakým zpúsobem chcesvůj nárok dále uplatňovati.
čís.

15091.

Svážanie obilia mlynárom od zemedeloov a rozvážanie mlynskýclt
produktov týmže pre zemedelcov nie je v rozpore s dobrými mravmí
súťaže.

Čís.

V řízení upomínacím nesmí dovolaný soud sám od sebe postoupiti
podle § 44 j. n. věc soudu podle jeho mínění příslušnému.
(Rozh. ze dne 28. března 1935, Nd II 25/35.)
V záporném kompetentním sporu mezí okresním soudem v Prostě
a okresním soudem civílním pro vni1řní Prahu o pnslušnost k jednání o upomínad žalobě rozhodl n e j v y Š š í s o u d, že místně pří
slušným k vydání' podmíněného platebního rozkazu, 's nímž byla spojena žaloba podle § 19 zák. č. 57/73 ř. z., byl okresní soud v Prostějově.

jově

D

ů

vod y:

Podle § 2 odstavec druhý zákona čís. 57/73 ř. z. ve znění novely
118/1914 ř. z. a čl. lIl. zákona čís. 151/21 Sb. z. a n. řídí se místní
příslušnost soudu k vydání podmínečného platebního rozkazu ustanoveními jurisdikční' normy o místní příslušnosti ve věcech sporných. Děje
se proto i zkoumání příslušnosti podle § 41 odst:tvec 2 j. n. na základě
údajů žalobcových, leč by soudu již bylo známo, že j'sou nesprávné
(srovnej rozhodnutí čís. 7423 Sb. n. s.). V žádosti o vydání platebního
rozkazu na zaplacení 535 Kč 70 h, spojené se žalobou podle § 19 shora
čís.

(Rozh. z 28. marca 1936, Rv III 44/35.)
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Žalobníd - mlynári - domáhaHsa žalobou pre nekalú súťa" vydeknulia, že žalovaní - lid mlynári - sú povinní zdržo,v"ť sa od svázania obi,Ji,a od zemedelcov a rozvážania mlynských produkto,v pre zemedelcov a žiadali zaplatenÍ'e 20.000 Kč htulom ušlého zi'skui. Vše t k Y
t r i s údy (úto žalobu z<lJmietly. N ,a j vy Š š í s úd z týchto d 6 vo do'v:
Spor sa má ri'ešiť v rámci. ža10bnej žiado,stf.: či sa majú ž:tlovaní
zdržovať· svážania obilia od zemedelcov a rozvážania mlynsikých pro~
duktov pre zemedelcov a či ,sú povinní upl<lJtneným oďškodneným za túto
činnosť.

Právom vyriekly nížšie súdy, že je otázkou právnou, !ktorú náleží
súdu, či je určHé konanie v rozpore s dobrými mravmÍ' sÚťa,že.
Pravd"že pří riešení tejto otázky mMe si súdvšímať i toho, :tko sa
na konania hl'adí medzi. ,s'úfažitel'm,i, ČO" o' ňom súdia verejno-prá~ne korparáde, ktoré majú pod!'a svo'jho určenia dbať o spoločné oprávnené
záujmy súťažite!'ov s>vojho oboru a aké d6vody uvádzajú pre s\/Coj názor;
lež Súd nie je takým náz·orom via,z"ný.
Nie je preto rozhodujúce, že na nespočetných sch:6dzkach námezdných mlynárov bola prejednaná otázka svážania a že to vždy bolo odsúdené. samými mlynármi ako neprípustné a ako dobrým mr"vom od,porujúca súťa~.

riešiť

Civilní rozhodnutí XVIII.

24
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Dóvod t?ho, že mlynár, ktorý sváža, počíta výlohy sváženia na úkor
ho:?no~y t;tl~nslkych produktov, bol by s hl'adiska dobrých mravov Súfaze zavaznym len, keby sa dokázalo, že práve žalovaní slkrawvali hod·notu. ~ejj,va. O dokázanie tobo sa ža,jobníci ani, nepokúsili.
·P.rave ok?lno.sť v posudku svazu malornlynárov uvádzaná o nespače/nych .schodzk~.ch .ven9vaných t~jtootázke svedčÍ, že šlo o prelom
stare~o z.vrku sva~ama ~ ze nazera111e na tento zvyk nebolo medzi maloml)'lnarml je?n?tne, hocI ,~.re.~ažo.valo stanovisko proti tomuto zvyku.
.. Od;ro!ac!, s~d, - OSVOJl'VS,' SI ~kutkový stav zisten Ý prvým súdom ,zlshl hez, ze my malomlynar VIncenc T, od svážania odstúpi1 až 20,
marca :935 le~ preto.' .lebo sa do,:veďel od reviznej komi'sie, že bude od
takto zl'skavaneho obllIa plaM dan (srov. k tomu odst. 14 vyhlášky min
financí čís. 79/1932 Sb. z. a n.).
.
'. Z toh.~ j.e. zrejmé, že .nie všetci malomlynári, ktorí zanechali starého
zvyku, ll'c,mh t,ak len z dóvodov súťa'žnej solidarMy a v presvedčení, že
odporuJe dobrym mravom sMaže.
.
.
· S:p~ávne ?dvolací' súd dovodil, že si nemožno vší:mať ani záckaN
mknml'llovaneb-o konania, uvedeného v 3. odst. § 17 zákona čÍs. 168/35
Sb ..z. a n.,. ktory v dobe, ke~' sa zistené činy žalovaných staly, ani neplatIl, ne?l'adla:c na ~o, ze n!e každé :pres.tÍl~enie zákazu, vydaného pri
upr,!~e 111ektor~h?, zarobko'veh.o poďmkama 'psa fado znamená nekalú
suťaz. Toplyme jasne z prepisu 2. odst. § 4 vlád. nariadenia čís. 116/35
Sb. z. a n.
Bo,lo preto .treba riešif vec pod!'a konkrétnych okolnosti prí<padu.
• T<:muto pouadavku vyhovel odvo·lací súd, ked' poukázal tiež na to
ze a~l. zems:ký úra~ v Bme a~o. živno,stenský úrao' dmhej stolice ne~
sch;rahl usnes~me z!vnostenskych spoločensHev (v zemí MoraV'skOoslezskeJ), ohsahujuce zakaz námezdným mlynárom svážať obi1ie a rozvážať
múku, a ked' také ~vážanie, resp. rozvážanie podľa pomernv ktoré exis,tov~ly v dobe ,~alobných činov" klad~l twké obvyklé vedl'a{šie plnenie,
~to,~e bolo 'p.odl ~povahy ve~1 učelne k ll'skutečneniu výkonu alebo jeho
lahsl~mu u~lva:mu (§ 3 ~) ,:~kona z 12. apríla 1935 čis. 75 Sb, z. a' n.).
Tlet,o. zavery. dovolacla Zl'~.dos,ť v p,odstat~ nebOola v stave vyvrátiť ..
Ked zalOov~m trvalI .na svazauI podla stareho zvyku, hod proti tomu
vys~u~o,~ah ln! mlynan, resp; ich organizáciie, nemožno a,spoň doti,aY,
doklal tato otazkauebude pravne upra'vená, určiť, že sa prehrešiH proti
dobrým mravom súťaže.
Bola preto žaloba právem zami'elnu,tá.
·

za

čís.
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.. ~mlo~v~ kter?? se.!"ajit!! koncesované autodopravy zavázal železnlc~ sp:ave ~~at!ti ~c~~u castku na úhradu ztrát na příjmech způso
~nyc~ zelezmcm spra~e)eho autobusovOou dopravou, jest platným právnl~ ~u~odem, zavaz~Jlcun smluvnlka k plněni. Dodatečnou nemožnost
pinem Jest posuzovat. podle okolnosti jednotlivého

případu.

(Rozh. ze dne 1. dubna 1936, Rv I 925/34.)

Zalovan)' smlouvou sjednanou dne 28. května 1927 s ministerstvem
železnic zavázal se platiti železni'čnÍ správě na úhradu ztrát na při'jmeoh
lpů.sobených železniční správě jeho autobusovou dOopravou ročně
25.000 Kč, splatných ·čtvrtletně předem. Zalovaný ujednané splátky nedodržela dluhuje včetně splátek, dospělých za spom naJ celkem 37.528
Kč. Smlouva nabyla účinnosti dnem 1. července 1928. Zalobě bylo vyhověno s o II cl Y vše CUl tří s t o I i c, n e i vy š š í m s o u d,e m
z těchto
důvodů:

Mylně

.do,vomje dovolatel, že smlouva jest neplatná a

neúčinná,

po-

něvadž prý schází zavazovad a právni důvod, že jde o smlouvu ab-.
straktní, c.ož do'vozuje z toho, že nebylo v době uzavření oné smlouvy
zákonného předpisu, aby se 'koncesionář zavázal želemiční správě

k plnění odškodného za to·, co železnioni správě ujde na přijmech z o,sobnl
dopravy náJsledkem ,provoZU' autobuso·vé dopravy žalovaného. Neboť tím
vlastně vytýká nezákonnost koncesní listině, ,pokud ukládá podnikateli
plniti podmínky sjednané zvláštní dohodou se státní správou železničnÍ.
Než o to' v souzeném případě nejde, poněvadž ,se to týká otázky, zdali
udělení, koncese může býti u6něno závislým na takové podmínce, a týká
se to tudíž veřejnoprávního poměru žalovaného ke státu, nikoli soukromOlPrávního poměru žalovaného jako IPoclnikatele k železniční správě
rovněž jako podnikatele. Proto je,st zcela samostatně, nehledíc na onu
podmínku koncesn;' listiny, řešHi otázku, zdali, soukromo:právní·smlouva
jest platnou a účinnou v porněm ža,lo,vanéhO' podnikatele k ža,lujícímu
státu jakO' podnikateli. Podle § 859 o:bč. zák. se závazek k plnění zakládá na z.rkoně, na právním jednání anebo ua utrpěném poškozenÍ.
.Ze smlowva jest právním jednánlm, o tom není pochyby, a tvoří proto
zmíněná smlouva právní, důvod (titul). Hmotný důvod, pro-č žalova,ný
onu smlouvu lIzavřel (causa v subjektivním smyslu), spnčí'vá v tom, že
chtěl železniční, slPrávě nahraditi škodu, kterou by ona utrpěla na pří
jmech ze svého ,podniku provozem jeho autodopravy, a to pro,to, aby
mu neučinila <překážky v dnsažení koncese pro jehO' aurtobusovou dopravu. Tento důvod, proč zavi<zavší se strana se dala pohnouti k smluvnímu závailku, nemusí spočivati jed'ině v některém účelu, jaký s,ledlljí
smlouvy výslo'vně upravené občanským záckonem anebo jinými zákony
(na př. koulPě, zápůjčka, směna, darování atd.), nýbrž stačí í jiný dovolený důvod,sleduaící nějaký hospodářský účel. O abstraktní vůli lze
mluviti jen tehdy, když vůle byla ,projevena o' s.obě bez jakéhokoliv
rozumového, účelu, a bez materielniho důvodu a stala Ise pouhým formálním jec\náu;'m. O t0' však v soutzeném případě nejde. Nejde tu také
ú pouhé darování (§ 938 obč. zák.), které předpokládá, aby ohdaro. vatel z pouhé štědrosti se k plnění zaváza,l, neboť protihodnO'tá byla
v tom, že železniční správa nečinila žalovanému překážek v dosažení
konces'e pro autobu'sovou dopravu. Závazek žalovaného nezanikl aní za
dobu ode dne 1. ledna, 1933 počínaje přes to, že dnem 31. ,pro-sin ce 1932
nabyl účinnosti zákon tí,s. 198/32 Sb. z. a n., jenž ukládá koncesionáři
24'
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tíživější závazky, než tomul bylo před tím, neboť z toho ještě nevyplývá,
že podstatné okolnosti se tak změnily, že by neby,lo lze rozumně na žalovaném žádati, aby smluvně převzatý závazek i dále plnil. Tako,vé okolnosti jest posuzovaH ,podle Iprávnkh pr:lNidel §§ 936 a 1447 obč. zák,
o dodatečné nemoŽ'llosti plnění, čímž jest rozuměti nejen dodateĎnou absolutní (logickou) nemo'žnost plnění, nýbrž i tak nepoměrně tíži'vé plnění,
že by nBbylo odůvodňovalo s fů,zumového a hospodáiíského hlediska
převzetí tohoto záva,zku, kdyby byl tak tíživým již v době jeho převzetí.
Okolnosti takové by bylo posuwvati podle jednotlivého' přípa,du a, poněvadž žalo,va,ný žádných takových okolno,stÍ' nepřednesl a z pouhé
změny úkona ještě nelze na ně souditi, není a,ni tato námi,tka důvodná,
nehledě ani k tom).!, že žalo'vaný měl možnost žádati za sní-žení výše
svého plnění podle zmíněné smlouvy.
čis.

15093.

Mezinárodní doprava železniční.
Nepředepsal-Ii odesilatel (v Rumunsku) pro přepravu zásilky po
polském územi použiti výjimečného tarifu C 1 jakožto nejnižšího tarifu,
nýbrž předepsal-Ii jen přepravní cestu, to nestačí, aby pro tento úsek
přepmvy bylo použito výjimečného tarifu, i když byla udána polská s~
nice, pro kterou plati výjimečný tarif, a nemůže odesilatel z toho, že ~e
leznice použila pro výpočet dovozného po územi polském mistního tarifu
polského, uplatňovati nárok na vráceni přeplatku.
(Rozh. ze dne I. dubna 1936, Rv I 1192/34.)
Žalující koupila v Rumunsku dobytek, jenž byl jí poslán pře,s polské
územL žalovaný čsl. stát 'na to vybral od ní plné dovozné, zejména pokud připadalo na trať polskou. žalující ,přednesla, že dovozné připada
jící na po,lskou trať bylo počítáno, nesprávně, neboť mělo býlli počítáno
správně podle polského, výjimečného tarif" C 1, který poskytuje slevy
oproti normálnímu dovoznému o 30% (o 15%). Polská želez<lke je pOc
vinna ,po'llížMi tohoto výjimečného tarifu podle čl. XX. čsl.-polské obchodní úmluvy z roku 1926, poněvadž zmíněný tarif je:st na: železnici
polské tarifem poskytujícím nejnižší výpo'čet dovo,zného. Tohoto tarifu
nutno použíti podle obchoclní úmluvy i tenkráte, nebJlI-li odesHatelem
v nákladním listu předepsán, po.něvadž lento ta,ri! platí v přepra·vě vnitrozemské ze všech :polských ,stanic do všech pohraničních bodů, ",niž
by bylo třeba ho v nákladním listě předepsati. žádá proto, žalobou: rozdíl
mezi zaplaceným normálním dovozným a dovozným zlevněným. žalo.
vaná namítla, že dovozné bylo správně počítáno podle normální 'sazby.
Výjimečného tarifu C 1 nelze .použíti, poněvadž podle podmínek pro použití dovozních, vývozních a průvoznkh tarifů na str. 37 polského tarHu,
možno výjimečný tarif C 1 počítati jen tenkráte, byl-li odesHlatelem v nákladním listě předepsán. Ustanovení·československo-poJské obchodní
úmluvy nemůže se žalobce dovolávati, poněvadž tato úmluva jest úmluvou mezistátní a váže toliko iúčastněné státy, nemá však účinku proti

přepravcům

samotným. P r v Ý s o u d uzna·l podle žaloby, o d vol a c i
s o "d žalobu zamítl.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovoh'tní.
Důvody:

podle čl. 6 § 6 lit. i) m. Ú. Ž. může náklad:ní list kromě jiných údaj.ů
obsahova'li žádost za použiti tarifů, zejména tarifů specielních nebo, vyjimečných podle čl. 11 § 10 a čl. 34 m. Ú. Ž., a podle čl. 6 § 6 hl. n) m.
Ú. Ž. může nákladní list obsaho'vati údaje o navržené. přepravní :e:stě a
stanici, kde má býti vykonáno řízení celní nebo bernl. žalobkyne. sam~
uvedla v žalobě, že v mezinárodních nákla,dních hstech bylo ve slo1.\pcl
»tarify a :přepr~vní cesta« udáno: ,»~rigor,e ~hk,a Vod~ -:- Sma!rn Zaluzce - Zebrzrdo.vice«. žalobkym predlozene nakla,ďnl hsty maJl v ru~
brke »tarify a přelPravní' cesta« skutečně jen tento údaj O přepravm
cestě. Podle toho nepředepsal odesHatel výjimečný tari! CIv nákl"dnich listech a ani přesně <leudal sbnici, odkud by ,ho mělo býti použito.
Ne:stalo-Ji, se tak a nepředepsal-li odesíl'Rtel v nákla,dních listech, že se
má :pro průvod zá:silek po polském území .použiti výjimečného tarilu C 1
jiJJko,žto. nejn.ižšího tarifu" nýbrž předepsal-li je~ přepra,vní' cest~. v d?. mnění, že tO' stačí k tomu, iJJby pro tento úsekpmpravy bylo. pOUZl:to vyjimečného bri!u, jde ještě o. to., na čí vrub. jde .tato, nepřesno~t a ?eúplnost údajů nákladnílch listů. ~alobky~ě př,IRust:la: ze ~ polsk~m ml'stním tarilu z 1. řl'jna 1930, ktery obsahuJe vYJlmecny tanf. C ~'. Jest ~ta
noveno, že při průvozUJ zásilek po pols~ých ~rahác~ n;a by,~ POUZ!'~~
výjimečného, tarifu C 1 jen tenkráte, kdyz odeSllat.el Sl: predeplse p.OUZ.ltr
výjimečného tarifu v nákladním listě a udá stamcl, odkud ho ma byl!
.použIto. Čl. 7 § 1 m. Ú. Ž. stanoví, že odesílatel ručí za správnost svých
údajů a prohlášení v nákladním listu, a že jej s~ih~oul vš:chnr dÍls,ledkl
toho, jsou-li jeho prohlášení, neb údaje nespravne, ,n~pre:sne, neupln.e,
nebo jsou-li napsány jinde, než na mí'stě k tomu, určen;m. '!- toho ply,~.e:
že nepřesné a neúplné údaje odesílatelovy v n.akladnrm.lrstu O,pOUZltr
tarHu i qou na jeho vmb, a že nemůže z toho, že železmce ~ouzllw pro
vý,počet dovozného po územi ,po,]iském místního ta~lfu. pol.skeho, UI~la!!
hovati nárok na vrácení, přeplatku. Podle mstanovenr čl. 9 lit. e) m. u. z:
byla želeZJnice oprávněna, nedo:stačovaly-li jí údaje odesílatelo.vy k urče'~l
tarifU, zvoHtí: tarify, které se jí 1)dály býti pro odesílatele nejvýhodnějšímI,
a železni'ce neručí' za přílPadnou škodu, vzniklou z volby tarifu podle ustano'vení čl. 9· lit. h) m. Ú. Ž., leč při· zlém úmJ"slu nebOo hrubé nedbalo'sti,
, což nebylo. ani tvrzeno ani dokázáno. Pokud dovolatelka hájí právní, názor, že žele:1)nice byla po,vinna použíti tarifu C 1, i když ho odesílatel
. v Rumunsku n.epředepsal, tedy přehJí.ží, že podle zji:štění. prvníh? soudu
platí výjimečný tarif C 1 jen ,pro zbo,ží podané v polské stiJJniCl, a ne·
bylo-I,; zvláštního návrhui odesIlatelo,va, že však neplatí pro zbo,ží, pře
pravované z ,pohraničních bodů, jak tomu bylo v souzeném případě, kde
zboží .nebylo podáJno v polské stanici, nýbrž v Rumunsku. Ostatně tento
názor by přivodil situaci (jak k tomu bylo. poukázáno již v rozhodnutí

I;
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14016 Sb. n. se.), že by CÍzi,nec Rumun >byl ve výhodnějším postaveni;
než domád polský přepravce, který, chtěl-li by použí~i výhodnějšího
j ariiu CI, musel by bezpodrnínečně vyho'věU .všem U'staJno'veoim, týkajícím se, toho,to tarifu, a tedy museI by hoO v nákladním listě předepsati,
kdežto přepr"vce cizinec by této povinnosti neměl, což jistě nemohlo
býti v intencích zákona. Oo,vozuie-li konečně dovolatel:ka, že předpis
v,m;kl'adním lís,tě stačil podle čl. 9 § 3 lit. b) m. ú. t k použítí výjimeč
ného tarifu CI, j kdyby tu nebylo obchodní smlouvy, po připadě tarifni
rovnosti, poněv"dž v nákladních listech jes;t udána polská stanice »Snia"
tyn ZaJluzce«, tudíž staJníce, pro kterou plaU výjimečný ta,rif, třeba ji odkázati ua u;staJuoveuí čl. 9 § 3 IH. d) m. Ú. ž., podle kterého se použije
mezinárodniho tarifu, neni~li v době vypravení zásilky - tedy v souzeném případě v době odbavení zásilky~ jeho použití závíslé nap09"
mÍnkách, které by nebyly ,splněny. B()dle, tohoto zákonného u'stanoveni
?koumá železni.ce, i když jest y nákladním listu uveden tarif, zda přede
psaný t"rif pro zásilku' platí, a přizná snížené dovozné jen tehdy, jsou-li
splněny podmínky předepsaného tarifu. V souzeném případě v,šak tarif
předepsán nebyl a z ;pouhého údaje přepravní cesty »Sniatyu Za"
luzce« neplyne, že mělo býti použito výjimečného tarifu; a že byly splněny
podmínky pro použitívýjimečného (ariiu C I . '
,
'
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Ustanovenie smluvy medzi poisťovňou a jel agentom pre požiarne
poistenie, že agent, keď vystúpi zo služieb poisťovne, nemá nárok mi
proviziu z poistného, vyberaného po jeho vystúpeni zoslužby, neprieČí
5a dobrýmmravom.*)
(Rozh. z I. apríla 1936, Rv III 678/35.)
Smluva, uzavrená medzi žalovanoU' poi'sťovnou a žaJlobníkom, Jej
ilgentom pre požiarne po,istenie, obsahovala v bode 8ustano'venj'e: »Len
čo sa zastupitel'ský úrád z akejikO'ľvek príči>nypomi!hie, pmstane tým
právo O" akÚko.J'vek ďalšiUJ odmenu zo všetkých pOistení<<. - Žalovaná
poisťovňa odobrala žalobníknvi dňom 12. januára 1931 zastu'PHeľské
poverenie. Žalabník - tvrdiac, že ulstano,veme' bodu 8 shora uvedenej
smluvy odporuje dobrým mravom - domáhal sa žalobou vyúčto'vanía
provizií z poisln.ého, vyberaného po 12. januáru 1931 zóbchodov ním
uz"vrených.
V š,e t k Y tr i s t o li ce žalobu zamíetly, N a i vy šš í s ú d
z týchto' d ó vod o v: Námietka ža'lobníka, že u;st<inO'venie bodu S
smhnvypriečilo 'sa dobrým mravom, neobstojí, lebo pod!'a súdrtej praxi
v obore požianneho 'PoilsteniaJ je všeobecným zvykom, že agent, ktorý
vystúpil zo slUlžby poisťovacej spo,ločnosti, nemá nároku na pmvíziu
z po,i.stného, vyberaného po jeho' vystúpení zo služby (sr. býv.uh. Kúriá
Š. 1369/1889).
i

i

1\0) Srovn. úro sb. 2.125.
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Pozemková reforma (§ 9 zák. čís. 93/31 Sb. z. a 0.).
Vkládá-Ii se s vlastnickým právem na přídělovou nemovitost zároveň
zástavní právo pro několik pohledávek, k jichž sjed.ffiini ,~atní pozemkOvý úřad svolil, jest v návrhu Státního poz~ove~lO ~ra~u na ,:~Ia~
ástavního práva v určitém pořadí spatřova!tautontaltvnt prohlasent
~tátního pozemkového úřadu, že toto knihovní po~adí při s,;olení k ~"!to
zápůjčkám určil; přivolenf ani vlastníka nemovttoslt, ant ustnpuJtctch
věřitelů není potřebí a neplatí tu předpis § 29 kn. zák.
ii

(Rozh. ze dne 2. dubna 1936, R I 126/36.)
P r v Ý so u d povolil současně s vkladem práva vlastnického s~ sou~
hlasem Státniho ,pozemkového' úřadu, jenž součaJslllě stano'vlll k,mho;U!
pořadí, vklad čtyř zás,tavnÍch práv na zbytko~ý statek ,B., za;nlt! v~~~
žádo,s,t, by prvá dvě zástavní' práva byl'a z"psana v pr,vem pO'f~dl, tre,lI
v druhém a čtvrté v" třetím. O Ů! vod y: Dle u~tanovenl § 29.kmhov. za:
kana stanoví' se pořad zapsaných práv časovym postupem, Jak ty ktere
Žádosti došly ke knihovnímu soudu, takže dojdou-li zároveň najednou,
mají pořad stej'ný. Jiný pořad by byl možný )enom~a z~~l~dě postou.
pení předno'sti oprávněného, před jeho pravem :pr.avu pnemu a toho
v tomto připadě není. Rek u' r sní s o u d nevyh?,vel rekurs~.
. Ne j vy Š š í s n lid uloúl prvému soudu nove rozhodnutI.
O Ů vod y:
Podle § 9 zá;kona Č. 93/31 Sb. z. a .ll.,! vkládá-l~ se .s vlastni~kým
právem nabyvateli současně. zás:a~,~i prav,: pr? n:kolvkp'oh!~d'avek,
k jichž zápůjčce Státní pozemkovy umd sv?hl; a Jlch~ ip'ořad'l' pn ,tomto
svolení mči1, řídí se pořadí zápisŮ! tímto mceiUlm 'a vymena poradl bude
v pozemkové kni,ze zapsáma podle svoleni' StMního pozemkového, úřadu
a návrhu ,o tom učiněného.; 'Přivo.Jení u's,(,UlpujiCÍ'h'o věřltele a vlastnika
nemo,vitosti se v tomto pří'Padě nevyžaduj~ pro; klúho'v~í~ zápi'~'.ťropříc
pady takové neplatí tedy předpisy ~ 29 ~mh. z~k.,na ~ez 'se n.lzsl' 'S?,:~y
octvoláv"jí. Rekursuí soud pouka'luJe mImo to na to; ze. v knl~ovmza~
dos,ti není ani citován § 9 zák. Č. 93/31 Sb; ';. a n. a. ze nem ta~ ~m
v dotčených vkladních Hstinách aJni v dolo,zk,:ch n~ '~!ch,. obsah,;p~:ch
.svolení Státního pozemkového úřadu uvedeno, ze Statu! pozemkovy urad
při svolení, k dotčeným zápůjčkám stanovil, s?~časn~_jetich knih:ovní' p.í!;
r"dí. Tyto okolností nemohou vš"k odúvodmtl zamlÍ"ve st~novIsk_o I1.VZ~
,ších soudů. Z knihovní žádosti je nade vší pochybnost Jasno, ze Jde
o zavedení knihovniho pořádku podle malého 'Přídělového zák?na č .. 93/
31, a ježto Státní po,zemkový úřad sám knihov~í zádo:s.t. podal, Jest v J~h'o
návrhu navldad zástavního práva prO pohledavku ventele A do prvmho
pOřadí, pro úvěrovou pohledávku věřit,:le. B do .dr,;hého pořadí" a pr~
úvěrovou pohledávku věřitele C do tretlho poradl obsazeno zaro-ven
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autorMativní prohlášení Státního pozemko·vého úřadu, že toto knihovni
p~~adí při svoJ,enÍ k těmto zápů1čkám určil, a .soudy jsou tím vázány.
Pnči se proto stano,vilsko ni·žškh soudů v té příčině smyslu ustanoveni
§9 zákema ·č. 93/31 Sb. z. a n. (čl. V. Č. 1 zák. Č. 251/34 Sb. z. a n.).
čís.

15096.

Komu jest přiděliti úlohu žalobce, a jak jest stanoviti pořadí sporů
mezi jednotlivými přihlášenými dědic~ odporují-Ii si dědické přihlášky
ze dvou závětí a ze zákona a jedna z přihlášek opírá se o závěť s vnější
formální vadou.
(Rozh. ze dne 2. dubina 1936, R I 170/36.)
K.poz~sta~ost} ~o: Herezii H., přihlásili se zaďědice: 1. Věra H. výji.
z ,us.tm zaveÍI z konce ll!nora 1935, 2. Karel B. bezpodmínečně
z uslm zaveh ze dne 7. srpna 1935 a 3. Hermína H. bezpodmínečně ze
z~~ona. Po:něvadž tyto dědické přihlášky si navzájem od!porovaly, při
de!ll. p.: v y s p u ~ Ulsnels~ní;n. ze••dlle 23. zMí 1935 úlohu žalobce při··
hlaslvslm se dedlcum ze zaveÍI Vere H.a Karlu B., nefO<zhodnuv o vzájemném ,postavení těchto dvou dědiců mezi sebou, are k u r s n íl s o U cl
potvrdil toto usnesení v napadené 'čácsti, pokud toti·ž šlo o poměr mezi
Karlem ~. a Her,!,ínou H., kďežto fO<zhodnutí, týkající se poměru Věry H.
a Her:nmy. H. vubec nebylo napadeno. Tím bylo, pravOlpla,tně rozhodIl~to, ze Vera H.má pfO<b Hermíně H. úlohu žalohkyně. Dalším usnesemm ze dne 26. hstopwdu 1935 doplnil prvnI. soud 'své ulsnes.ení ze dne
23. ~ář! 1935 ta:k, ~: přikázal Karlu B. roli žaJ,obce pfO<ti Věře H. a stanOVIl, ze teprve vltez v tomto spom má vystoupiti jako žalobce proti
Hermíně H., změniv tím své původní rozhodnutí částečně i ohledně
Věry H. a Hermíny H., pOllěvadž podle doplněnéhn usnesení mohlo dojíti k žalobě Věry H. proH dědi'čce ze zákona pouze v tom případě, že
oy Karel ~. v.e spom p~ojj. Věře H. ,podlehl. Toto usnesení nebylo naC
padeno am Verou H.am Hermíno,u H. a jes't proto hledk k nim pravop~~t~é .. Rek~,.sní s,?ud po,tvrdil.tot?~ Ulsnesen,í potud, pokud Karlu B. byla
pnkazana uloh-a zalooce proh Vere H., zaroveň je však změni,l v ten
ro;~m, že I~e mají nejdřj,v~. vyříditi spory Karla B. a Věry H. proti Hermme H. a ze pouze pro- p"'pad, že dědici ze závěti zvítězí pro-ti dědičce
ze zákona, Karel B. má vystoupi,li' žalnbou pro·ti Věře H.
Ne j vy Š š í s nud změnU usnesení rekursního 'Soudu, tak že při
dělil Karlu B. úlohu žalohce s tím, že má clo měsíce podali' žal~bu společně proti Věře H. a HermíněH.; nepodá-Jí žalobu tu vestwnovené lhůtě
anebo pod'l~hne"li v tomto sporu, bude pozů'stalOlst pmjednána - bez
oh!edu ~.~ .Jeh.o (Karla ~.) d.dické nároky - s víltězem ve sporu, jejž
ma zahajl.tl VeTa H. pwh Hermíně H. nejpozději do měske od marného
upIyn~'t~ měsíční lh~ty, ~:ta!llo:v.ené k podán.í žaloby Karla B., po případě
dn meSlce od doruceOl' jl (Vere H.) pravoplatného soudního rozhodnutí
b ukončení, sporu Karla B. proti Věř·e H. a Hermíně H.
m~čne,

Důvody:

Jde o souhlasná ~snesení. ?i~ši~h .~iolic, p~kud byla K.ar!u, B. přiká
zána role žalobcova Jednak VUČI dedlcce ze zakana Herm!ne H., Jednak
vů6 ďrilhé dědičce ze závěti Věře H., naproti tomu o změňujicí usneseni
v otázce v jakém pořadu jednotlivé spory nutno provésti. Do.volací re·
kurent vytýká napadeným usnesením nezákonnost po rozumu § 46 odst. 2
záck. Č. 100/31 Sb. z. a n. a čl. V. čís. 1 úk. čis. 251/34 Sb; z. a n.,
poněvadž byl prý poru~en předpis.§ 126 nesp .. pat., a pokud JIm Q;~pO
ruje s poukazem. na dusl~dky p~ra~u rekUlfsn~m .soudem, s!an?ve~eho"
uplatňuje vpravde I nespravne pravlll' po,souzem ,:ec~ Pro rese;u ota~ky,
komu v poměru mezi dovolacím rekurentem a dedlckou ze zakona Jest
přikázat! úlohu žalobce, přichází; v úvahu I?ředpi~, § 1.26• .ods,t; 1 nesl?
pat., jenŽ stanoví, že pro·ti dědici z posl-edmho ponzenl ;nz~neho v naležité formě co do· pravosti, každý, Jehož nároky zaklada'l' se Jen na
zákonné dědické posloupnosti, má vystoupiti jako žalob;.e. Soud mě~
proto zkoumati zdali ústní, závěť ze dne 7. :srpna 1935, JI'Z ·se do·volac!·
rekurent dovolává, byla zřízena 'v náležité fnrmě, čímž úko~ má na mysli
jen ,přeqepsané vnější· formalilty, jelikož jen tyto :nohou byt.! ?O,s~u:ze:ny
v nesporném řízení' (rozh. č. 7493 Sb. n. s.), lkdezto zkoumam vmtr.mch
náIežitosti.nutno, ponechati ISporU. Vnější 'před!Jloklady J.s:OU obs~.ze.ny
v §§ 585, 5860bč. zák. P:~sl~clni po!í,zen.í ~'s~~í m~usí, tudlZ n;ez; Jln~m,
býti po'tvrzeno shodnou pnseznou vypnved; .tn sv~d~u, .n~bo:~ vyp.oved
alespoň dvou svědků, stačI. jen tehdy, nemuze-h treh hyh lpnsezne vyslechnut. V 'Projednávaném případě vš",k prohlásU je~en s:věde~, že, ne:
slyšel, co zůstavitelka řekla. Není t,;.!'.rotn shodne v~poved~.tn ~vedku
ústního te-s'tamentu, což zakládá Vne]SI vadu posledmho pon~em. R~z~
hodllU,tíI nižších soudů nepříčí se tpmto ja!snému' a netpochybnemu :wem
. předpisu § 126 odst. 1 nesp. pat., byl-li dovolaCÍ' rekU!fe.nt, opíraJe.se
o poslední po.řízení, pO'sUžené vnější formá1nl vadou, odkazan :na. por~d
práva vůči dědičce ze zákona. Další .otázku1, koho z testamentarlll~h dediců proH druhému jes,t odkáz",U n'" ,pořad práva, sl~~e~o po~O~dlt.1 'P?dle ustanoveni § 126 odslÍ. 2 :nes.p. pat., nebo! odt~~ruJI.s1 ~u ~:'~l'cke !~rr
hlášky dědiců ze závěti meZ); seb~~. V tako:vem pntp,:d,:.~~le:1 uJ,oh~ zalobcova dědid, který by musil dnve z.bavltl. mocI sllne]'s! duv~d .cle?'ICkého práva svého odpůrce, ~by mohl :]edna~ platn.ost svem~ ~edl.ckeI?u
právu. ústní! závěť z konce unora 193:>, o mz se Vera H. o,plra, Jes,tslce
starší než ústní, závěť ze dne 7. snpna 1935, svědčící dovolacímu rekurentovi, a tvořila by proto, pozdější, závěť!s ohJ,edem na § 713 ?bč. zák.
. si,lnějšÍ důvod, kdyby pozdější byla formálně bezvadná. To,?u vsak v cI~:
. ném případě tak není, jak shora dolíčeno.. P.okutd dovol~CI rekur,ent. te~
Úlplatňuje, že napadooé usneseni neS'Právně s.t~novlllo I~orad 'slpor~, jlchz
jest v tomto případě zapotřebí, nutno.mu dah s hledIska pravOl'ho posouzeni věcí z'" pravdu, což je možné, ježt~ v tomto ohl~du; ".'iŽš!. soudy
nerozhod.J.y stejně. Postup, nařízený rekunslllm soudem vyraclule' tn ,spnry
a to Karla B. a Hermíny H. o platnosti ústni závěti ze dne, 7. srpna 1935,
_ Věry H. a Hermíny H. o pla'tnoS'ti ústní sm~ouvy z k~nce. únor.a .1~.35
_, a knnečně Karla B. a Věry H. o tom, ktera z obou ustlllch zaveh Je
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odporujíd si rozsudky nejsou vyloučeny. Nutno proto
rozhodnouti, zda ústní závěť ze dne 7. s,~pna 1935 je,st platna.
Tato týká se všwk nejen práv Věry H., nýbrž i Hermíny H. a poněvadž
rozhodnUltí oplatnO's,ti této závěti vů,či oběma; musL býti stejné, bylo dovobcímu relkmentu přilkázaH, aby žalobu POdHl 'Společně ,proti Věře H..
a Hermíně H. ve stano'vené lhůtě, jinak že bude pozůstalost stejně jako
v případě, že by Ka;rel B. ve sporu podlehl, projednána bez oMedu na
jeho dědické nároky pouze s vítězem ve sporu Věry H. proti Hermíně H.
o' ,platnost ústní závěti z konce února 1935. Měsíční lhůtu k podání této
žaloby Věry H., kterou sta,novil s pří,slušnou salnkd soud první, stolice
v usnesení ze dne 23. září 1935, jež rekursní soud potvrdil, slUlšelo zároveň upraviti tak, že lhůta; ta v případě, že Karel B. nepodá žalobu mu
přikázanou, za;číná běžeti teprve od marnéhO' uplynuti lhůty, stanovené
pro Karkt B., v případě vša;k, že Karel B. spor ten 'sice zahájí, a],e v něm
podlehne, teprve od domčení (Věře H.) pravopla;tného ,soudníhO' rozhodnutí o ukončení sporu Karla B. proti Věře H. a Hermíně H. Zví,tězí-li
však Karel lB., není spom mezi Věrou H. a Hermínou H. zapotřebí.
platná,

při čemž

nejdříve

čís.

15097.

I když p~onailmatel dal pravoplatně nájemníkO'vi výpověď z nájemní
smlouvy k určitému termínu, může přes to z důvodů § 1118 obě. zák.
nastalých teprve po výpO'vědi domáhati se žalobou okamžitého zrušení
nájemni smlouvy a odev1ldáni najatého předmětu.
Uplyne-Ii v době ro:dtodnuti soudu již výpovědni lhůta, má soud
podle §§ 573, 574 c. ř. s. nařiditiodevzdáni najatého předmětu ihned. '

(Rozh. ze dne 2. dubna 1936, Rv I 496/36.)
K návrhu žalobců byl žalované vypO'věděn byt usnesením ze dne
ll. září 1935 ke dni 31. prosince 1935 s tím, že jest ,povinm, vYlPověděný
byt vykliditi do 14. ledna 1936. Dne 10. října 1935 podali žalobci žalobu
o zmšenf. nájemního poměru a okamžHého vyklizeni z bytu podle § 1118
obč. zák. tvrdíce, že žalovaná jim po dané výpo,věd, :nezaplatila za dva
měsí,on.f. terminy činži. P r v Ý s o u d žalobu o vyklizení zamítl. O d v o vol a c í s o II d uznal podle žaloby.
N e j v y Š š í s o u cl Inevyhověl dovolání.
Důvody:

Byt, o nějž jde, byl žalované k návrhu žalobců pra'Vopla~n,ě vypoUlsnesením okresního soudu v Ž. ze dne ll. září 1935 ke dni 3 L
prosince 1935, twkže byla povinna tento byt do 14. ledna '1936 vykliditi.
Leč i když tím nabyli žalobci exeku'čního títulupodle § I Čí,s. 4 ex. f.,
nepozbyli, tím práva, domáha,ti se podle § 1118 obč. z. z důvodu· neplaceničinže podané výpovědi žalobou okamži,tého zruš·ení nájemního-poměru a_vyklízení pronajatého bytu před termínem, kterým tento poměr
věděn
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měl podle soudní výpovědi se skončí ti. P!on~jín:atel~ ~elze ,o~epří.H

hranu pro případ, že nájemník po obdrzene vypo,vedl P~nI~ul~. naní smlouvu způsobem opravňujícím pronajímatele ke zr~sen: najemj~~o poměru bez předcházející výpovědi ,podle § 11 ~8 obc. lCak.Ve~,:
, ~I tomu také úvaha, že by výpovědní; I<bUta mohla byb..smluvena dels;
ež zvláštními předpisy stanovená a že by pa,~ p;ona]lmatel po ~ane
~ 'po,vědi nebyl chráněn proH újmám, pr~lder~, ~akon dovolul; pr~d
č~sné zrušení smlouvy. žaloba o vyklizem, ~ ?IZ, jde, byla ;pod~n~ dne
to. října 1935, tedy v době, ve které sic~ zml~ella soudO! vypo~ed byla
ravoplatná, kdy však ža;l'obci exekučntho tttulu. tak.to n~by:e~o ;~rotl
~alované nemohli ještě pOUŽÍ'ti, protože do'b~ ~ykltzen~' a pre~am :naje;nního předinětu ještě neuplymtla. I':leplahla-:lt zalova~a ~o. v~po~edl . zalobcům za dva měsf.ční termíny čInží, byh hto opravne~;, domah~o\t, s~
žalohou podle § 1118 obč. z. zrušení, nájemn! smlouvy Jlz vypo~ed~ne
'ed termínem ve výipovědi stanoveném. Prvy soud rozhodlo teto, zaf~bě rozsudkem ze dn.e 31. říljna 1935. Odvohcí soud měl.a!jciť,.. když
odvolání nevyhověl a změnoul rozsudku prvn.ího ~so,Uldu p:?h!~s,l~ najemm
smlouvu za zrušenu, Ipři určení lhůty k vykltzem bytu pr~,~hze~1 k tomu,
že v době v"nesení jeho, rozsudku (dne 2. ledna 1936) najemm smlouva
,
byla již př:cicházející výpovědf. s úč.i,~n~,stí, ode d~e 1: led!,a. 1936 ~ru: 'I /
, 'ena a měl proto v mzsudku vysJ.OVtlt, ze zalo'vana ma najaty byt ode I
s da'tí ihneď (§§ 573 I a 574 c. ř. s.), důvodem k zamÍ,tnutí- žaloby, jak I
vz
'
,. Iuse
' I za;
' ·1 o'b- V
míní dovolatelka, to, nebylo, neboť ,nárok
na vyk I"Izen! pflS
cům jIž v době podání žaloby, takže 'j~jí ?podst~tněinost bylo posuzovati
podle této doby; § 406 c. ř. s. tu lOema mlsta (VIZ mzh. Č. ~ 16 S~. 00. • .s.);
Určil-li odvolací ,soud, nedba;je předpisUl § 573 odst. 1 c. ;. ~., zalovane
vykliwvací lhůtu 14denní', 'bylo ,to v její prospěch a nem hm mktera;k
. zkrácena.

?C

čís.

15098.

Paragraf 365 obč. zákolU!. Vyvlastněni pozemků nebo budov podle
§§ 23, 24 stavebniho řádu moravského.
. ..
.
Předpisy vládního nařízeni čis. 100/33 Sb. z. a n. týkají se Jen odhadu nemovitosti v řízeni exekučním.
(Rozh. ze dne 2. dubna 1936, R II 86/36.)
Na; návrh města Z. stanovil prvý soud náhradu za vyvla;stněný dí'tm
a za vyklizení vyvla!stněného domu. Rek u r ,s 'll í s o Ir cl' nevyhověl re'kursu n"vrhovatelčinu ani, odpí'trců,
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu reku,rsu.
D ů v o' cl y:

Jak bylo vylo,ženo v ro·zh. 8919 Sb.,~, s., r;tá stavebl;í .řád pro čechy
z 8. ledna 1889 Č. 5 z. z. čes., ,pokud pnpoush vyvlastnem, na mysl!< ~d
škodnění , na něž má vlastník 'nárok podle § 365 obč .. z. a podle § 4' zak.

3ao
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z 18. únor~ 1878 .č. ~O ř. Z., ,tud!ž ?~?r.adu za všechny majetkové újmy
z vyvlasl-nem v71mkle, k mmz nalezeJI I náklady, 'spojené s vyklízením
vyvlastněného domu a náhrada za stížení provozovánl obchodu následkem vyvlastněni. Totéž platí í o náhradě v případě vyvlastněni pozemků
nebo budov podle §§ 23, 24 stavebního řádu morav,ského. (zák. z 16.
června 1894 Č. 64 z. z., doplněného zákonem ze dne 16. června 1914
Č. 44 z. z.), neboť tento má o tom v § 25 ustanovení naprosto stejná.
Oba nižší soudy přihlížely tudíž k ustanovení § 365 obč. zákona právem.
Není tu tedy vytýkané nezákonností a netřeba anÍ' řešiti, otázku, zda
k použití § 365 obč. z. dospěl rekursnj, 'soud správným výkladem jím citovamého dekretu dvorské kanceláře ze dne 2. května 1818 (č. 104
svazu 40 Kmpatschkovy sbírky zákonů), pokud se týče otázll<u, zda cito'vaný dekret dosud platí čioni nic Není tu proto v tomto směru vytýkané ~matečnnsti a zřejmého. ro'zporu se spisy. Pokud stěžnvatelka poukazu~e na rozhodnUltí Č. 9908 Sb. n. s., jest uvésŤÍ', že v pozdějším, dosud
?euve!ejněném rozhodnutí' R I 755/35 opU'stil nejvyšší soud názor, proJev~~r, v onom rozhodnuti a přidržel 'Se zásad, vyslovených v rozhodnuh pz uvedeném Č. 8919 Sb. n. s. Vládní nařízení Č. 100/33 Sb. z. a n.
nbsahuje jen předpi's,y O' odhadu nemovitostí v, ří'zení, exekučním takže
není nezákonné, pakliže zna,lci nepo'stupovali podle :předpisů ,tOh~to na~
řízení, a stači, že postupem, obdobným postupu pop'sanému v odhadním
řádu, spolehlivě vyšetřili základy pro určení, odškodněni. NámÍ'tku že
7l~a~ci neznají mí~slní ,~~měry, či, ji'nými slovy, že byli nezpůsobilí k' po~
dam posudku, melastezovatelka Ulplatniti na začátku vyšetřování (srov.~
§ 24,~ák. Č. 3~/7~ ř. z. a rozh. Č. 7231 Sb. n. s.). Kd;yž tak neučinila,
nemuze to' namlltall' teprve v dnvolacím rekursu, ježto výtku tu nelze podřadi;t!'Pod .žádný z dovolacích důvodu § 46 (2) zák. Č. 100/3,1 Sb. z. a n.
~alsl' ná,,~lt~vu!' ~e výše odškodnění, nižšÍimi soudy s.ouhlasně stanovená,
Jest nepnmerena, nelze rovněž pndřa:djjj. pod žádný z těchto rekursních
důyod.ů, nýbrž jde j~n ? volné ."vážení lOižsí'ch soudů, po.kud se týče
pravm posouzenI a nI'kolIv o nezakonnost (čl. V zák. z 11. prosince 1934
Č. 251 Sb. z. a n.).
čis.
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Keď právny úIron, uzavrený menom nezletilca, vykonaný bol predo
~Qtn, ktorého nadobudol účinnosť nový odporovací porladDk (zák.
c. 64/1931 III Sb. z. a n.), treba o.tázku: pokial' možno úkonu tomu odporovať, ~osudz~Vllť"podl'aprávnych pravidiel, platných pred novým
odporovaclm ponadkom, i ked' poručenský súd sohválil menom nezleti1ca právny úkon teprv za účinnosti nového odporovacieho poriadku.

(Rozh. z 2. aprí,la 1935, Rv IV 482/35.)
Mária P. bo,la od,súď'ená zap\oatif žalujúcej firme nedoplatok kúpnej
ceny za auto,. Za súdneho pokračo,vania - smluvou z 29. júla 1931 _
previed'la svoje nehnutel'no'sti na svoje tri deti, z ktorý'ch booly dve nezletilé. Ked' exekúda, proH nej žalujúcou firmou vede,ná, bola pre nedo-

sta tok imania bezvýsledná, domáhala sa táto žalnbou výslovenia, že
uvedený právny úkon je voči nej bezúči,nný, nakol'ko sa stal ciel'om jej
skrátemia a že žalovwnísú povinní jej zapla:tiť nedoplatok kúpnej cen,y,
ináč trpeť, aby sa žalobkyňa uspokojila z prevedených nehnutel'ností.
O ba niž š i e s ú,d y v)'slovily, že úkon stal sa ciel'om skrátema
žalujúcej firmy a žalobe vyho,ve1y.
Na j v y Š š í, s ú od dovoladužiadosf zamietol a uviedol medzi iným
v d ó vod och svojho rozhodnuttia: Hledíc k tnmu, že tu jde o právní
jednání z 29.červen,ce 1931: nelz.e při ře~ení ot~7ky, zd,al Iz~ mu odporovati, aplIkovalI ustano'vem no,veho odpurčlho radu (zak. ČIS. 64/1931
Hl. Sb. z. a n.), i když bylo jménem nezlehlých smluvni,ků soudem poručenským ·schváleno již po 1. srpnu 1931, poněvadž právní jednání
účinkuje po schválení ex tunc. Pokud tedy n'lpadený rozsudek dtuje
u'stanovení odp. ř., je formálně nesprávný. jelikož však v příčinách, O' něž
tu běží, platiloa i před 1. srpnem 1931 táž pravidla zvyko'vého práva, je
nwpadený rozsudek meritomě správný.
čís.
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Doložku dolarovou jest vyložiti v každém
jak jest patrná z doslovu této dolož~.

případě

podle

vůle

stran,

(Rozh. ze dne 3. dubna 1936, Rv I 643/35.)
Srov. rozh.

Čí's.

Sb. 14120, 14304.

Podle nájemní smlouvy, uzavřené se žalobkyní" zavázal se žalovaný
platiti za nájem krámu žalobkynÍ' 57.000 Kč. Ohledně placení ,činže smluvHy strany valutní dolo~ku, podle níž ;pro případ větších výkyvů ceny
Kč sta:noví se za měří,tko ceny americký dolar. Za větší' výkyvy ceny
plati výkyvy přes 201% pwti kmsu:, jaký byl zaznamem\n pro. devi'Su
dolar dne 31. ,března 1928 na pražské burse a který činil průměrně za
peníze a zboží 3'3'75, 1. j. 33'75 Kč za jeden dolar. jestliže tedy na při~
klacl kurs stoupne na více než 40'5, zvýší se platy, jež má náJjemce platiti
v Kč tak, jak 'jest to lOutno, aby pronajímatelce 'hylo, možno zakoupitI
stejný po,čet dolarů, jakO' by to mohla učiniti dne 31. března 1928 za
zvýšenou část,ku. Totéž platí obráceně v tom případě, jestliže kurs devisy dolar klesne :pod 27. Rozhodný je vždy kurs ze dne před'Cházeji;cího
dnisplatno'Sti. jestliže by "šwk Spojené státy se dostaly do války a
kdyby tím dnlar přestal býti tím pevným měřítkem ceny, jakým jest dnes,
má platiti za základ, že Františka L-ová (žalobkyně) má býti uspokojena v Kč cenou či,stého zlata, odpovídajíd smluveným platům. žal0'vaný zaplatil. dne 1. července 1933 'splatnou čtvrletní činži v částce
14.375 Kč a dodatečné n'lps,al žalobkyni, že v důsledku změny kursu
amerického d'olam se musu činže snížiti o, 21'78%, t"kže zaplatil
03.130 Kč vice a žalobkyni tedy tuto diferenci připi'suje k tíži. žalobkyně odmí,tla toto stanovisko přijmouti. Dne 1. ří'Í'na 1933 zaplatil ža-
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lo,vilný žalo.bkyni na činži po·uze 6.224 Kč 40 h, při Čemž s·i srazil 3.130 Kč
a další dí-ferenci 5.020 Kč 60 h s ohledem na to, že kurs dolaru klesl
o 34'926%. Ž"lobkyně tvrdí, že valuÚl1í, doložka v ná!jemnj. smlourvě má
~a m)'1sli pou'ze výkyvy ceny Kč, avšak že nemají býti podle zřejmého
umyslu stran brány na zřetel výkyvy v ceně ameríckého dol.aru pří pevné
ceně Kč a navrhuje proto, aby žaJlovaný byl odsouzen k zaplacení' dlužných .částek. Žalobní žádo,st mzší,ři'la ještě o 5.183 Kč, ježto žalovaný
zaplatil dne 1. ledna 1934 z důvodu poklesU' dolaru pouze 9.192 Kč.
P rov Ý s o li d žalobu zamíltl, o d v 0·1 a c Í' s o udl mmal podle žaloby.
D li V o~ y.: Po~le čl. 278 obch. zák., kterého zde sluší použíti, je při
pOSli'zovam a vykladu obchodnkh jednání na soudci, aby vypátral vůli
kontnrhentů a nelpěl na doslovném smyslu výrazu. K zjištění pravé vůle
stran je především nutno, aby se přihlíželo k celému' obsahu odstavce
?bs"hujícího smluvní ujednámí stran o měnové dolo·žce a by se jednotlivá
Jeho ustamovení vykládala se zřenim k osta:tnímu obsahu. Při takovém
'P?,stupu. vysvitne bezpeon,ě, že stmnám šlo O' opatření jen a jedině pro
pnpad, ze by kms' českosloveruské koruny značně kolísal. To. se výslovně
uvádí hned v úvodu odstavce 7 o měnové doložce a vše, co' ,se pak v odstavci 7 dále praví, vztahu~e s.e jenom na případ ten tu ustanovuje se
t<;liko, co má nasta,ti, bude-li' mí.fi kurs československé koruny výkyvy
pres 20% nahoru, nebo dolů. Výkyvy ty a tedy hodnota česko,slovenské
komn,y se pak měly zjistiti podle kursu dolaru a žalobkyně měla dnstati
tnhlk korun československých, koUk by se jich rnvnalo hodnotě ujednaného. nájemného v čas uZaJvření smlouvy, vycházejí"li z tehdejšíhO' kursu
d'?lam ,33'75 Kč. Tímto měřHkem hodnoty československé komny měl
vsak bytr dolar tohko potud, pokud by byl pevný, kdežto jinak 'se měla
vzí,ti za základ hodnota zlata. Hledíc k u'vedené již úvodní větě odstavce 7
a ~ouv~slo,sti .dalšího obs'ahu s ní, nemMe býti :pochylbnosti, že účinno,s;
menove dolozky byla pndmíněna výhradně koUsáním kunsu českÚ'slo
venské Koruny a niko.Jiv koUsáním kursu do,laru a že tedy, pokud by
č~~kosl·?,venská komna byla pevná, měnové do.ložky nemělo býti PO"
UlzltO, trebas hy dolar pozbyl své pevnoslÍÍ a jeho kms koUsal. V roce
1928 byl sice kurs českosloven,siké komny již dávllJÚ' ustálen, ale poměry
ve středlní Evropě nebyly daleko takové, aby nevzbuzova,ly obavu, že
v dlouhé době 10 let, na kterou byla smlouva uzavřena, může dojHi
k m:zlnárodním zápletkám, anebo, k twkovým vnitropolitickým změnám,
ktere by 'na kurs česknslo.venské komny nepřízni'vě působily. Je dále
zřejmé, že šlo hlavně o. zaji'štění žalobkyně proti znehodnocení ,česko
slo'venské měny, že strany měly tedy především tUltO možnos,t na mysli
a že ze zmínky o poklesu dolaru pod 27 nelze nikterak vyvozovati že
měl býti za všech okolnosti rozhodným jediné vzájemný poměr če;ko
slovenské koruny a dolaru, jak má za to prvý soud. Tomu odporu\f j "sně
úvodní slova odstavce 7, na které bylo již poukázáno. V ujednání stmtl
má dolar především úlohu., by se podle něho zijstHo, zda naJstal případ,
na který byla měňavá dolO'žka myšlena, to jest zda česko!slovenská měna
k?lísa.Ja v míře tam uvedené. Že vzaly dolar za základ, jest zcela pochopItelné, poněvadž bylo, jak známo., všeobecným přesvědčením, že pevnost dolaru jest takřka neotřesi,telná. Tak na věc pohlížely i strany, což
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vysvHá z posledni~n o,ds!tavce měnov.é~oložky, kde pn~lá?ají válk,u, do
nfž by byly Spojene staty severoamenok~ zaplete~y, za ]ed',n<;u ,:,oz'~~,st:
která by dolar jeho pevnosÍl zbaVIla. Nazor 'Prveh?sou~u,
koysa-l~
dolar, kolísá i československá :koruna, ] est neudrzltelny, co~ "ll! nen~
třeba bUže dokládati. Podle toho, co bylo uvedeno, byla meZI stranamI
měnová doložka smlu,vena jen pro případ kolísání čeSKoslovenské komny
a žalovaný, dovolává-li ,edÚ'ložky té, by měl do~kázwti, ~~ tato pod.mLnka
nastala. Takový důkaz žalovaný nepndal, ba anI se o ne] nepok~'sll. Žalovanýsvé námitky opí.rá toliko o kolísání kursu dOI,aru, O; .~terem. by~o
shora vyloženo, že podle úmyslu! stran 'je,st pro otazku ncmnÚ'slt menové dolo'žky bez význ.amu',
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

z,:,

Důvody:

Odvolací ,soud' pO'soudH věc správně po právní stránce, pra,vě, že rozhodnutí věci záleží jen na výkladu nájemní, smlouvy ze dne 16. května
1928 a sice na zjištění vůle .stran,projevené touto smlouvou, a že s~,n;usí
hleděti především k celému odstavci 7 této smlouvy, obsah:u]lclmll'
ujednání stran, o měnovéďoložce, takže jedno.tJ.ivá ustaJnovenÍ této do"
]o,žky musíge vyložiH ,se zřením k o,stamnímu obsahu. Při, tomto výkladu
měnové doložky ,není možný jiný závěr, než že stranám šlo O' opatření
jedině pro .případ, že by kms česko'slov,enské koruny značně K~Hsal,~e
vš",k případ, že by kle'sl kms amenckeho dolaru sama .o sobe. V~a~
jemn,;, smlÚ'urvě ze dne 16. května 1928 smluveno bylo v odst. ] pInem
pronajímateIovo mčením nájemního předmětu, v ods,l. 6. vytčeno b~I~
výslov1ně jako plněni nájemcovo (Gegenleis,tungen der MI'etenn )rocm
niijemné 57.500 Kč a v odst. 7. uvedena byla valutová d'oložka (Valutaklau'sel) počínající. slovy: Filr den Fal! betrach·tlicher Schwankungen des
Wer!e·s cler Kč wi~d der amerřkanische Dollar als WertmaJsstab vereinbarl. Již z tohoto ustannvení je patrno, že strany měly na myslil jen
značné výkyvy hodnoty Kč, a že jen pro tentO' případ smluvily jaJko, mě
řítko, cenu amer. dolam, a že další ustanovení doložky mají: sloužiti jen
jako měřítko výkyvy hodnoty Kč ať dolů, ať nahoru. Stranám nešlo za:jisté jen o pokles hodnoty Kč, 'nýbrž twké o takový její vze'stup, že by
nájemn'é placené nadále v témže množstvÍ' Kč, jaké :bylo smlu.veno dne
16. května 1928, neodpo·vídalo vzájemnému plněni pronajímatelovu na
škodu niijemcovu. Vždy však šlo stranám jen o výkyvy hodnoty Kč. To
jest patrno i z odstavce pátého doložky, v němž mluví se o případu, že
by dolar přesbl býti tím :pevným měřítkem, jakým je dnes, 8ivš",k možnos·t tu přectpokládal,y strany jen v případě války, do které 'hylypy zapleteny Spojené státy. Na jiný případ tehdy nemohly straJny m)'sliti. žalovanému bylo by možno tedy dáti za pravdu jen tehdy, kdyby se dalo
říci, že změnHa se hodno·ta Kč měrou vytčenou ve v8ilutové dolo'žce, CO,Ž
by se ovšem jevilo ve srovnání její, hodnoty nejen s aJmerickým 'cloIa,rem,
nýbrž is jinými valutami cizozemskými,. Jen pro tento .případ měl býti
amerkký dolar měřítkem. Nenáleží sem vša;k pHpad, že změnila se hod-
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nota amerického doIaru·v poměru ke všem Jl'nym valutám, tedy nejen
v poměm ke Kč, takže dolil!r :přestal býtí skutečně tím pevným měřHkem,
jakým jej uznaly 'strany dne 16. května 1928. Byla-li tudíž za obou,s,trannéhosouhlasu do nájemní smlouvy pojata valutová doložka v tom znění,
jak je uvedeno ve skutko'vém ději rozsudku proce,sního soudu" nemůže
býti o tom pochybno,sti, proč se tak stalo il! co bylo jejím hGspodářským
účelem; s,tranám šlo o to, aby se žalobkyni za její trrvalé a v hodnotě
neměnné plnění do,stalo v budoucno.sti peněžitého plnlění, jehož hodnota
by byla také stálá. Právě o americkém dolaru předpooládaly 'Obě strany,
spoléha'jíce na obecné zkušenosti, že i n"dále zůstane stálým a neměn
ným ve své hodno,tě; právě proto jej zvolHy za měříltko, bez oné důvěry
by nebyly sáhly k dolMu, ný1brž k jinému mW,tku, které podle jejích mínění' bylo, absolutně s:polehtlivé, to, jest k hodnotě .zlata. Že stmny skutečně :pov"žovaly dolar za tak spolehlivé, pro.tože neměnné měřítko ho~
not, je viděti, již také z toho, že možnost změny ve vnHřní hodno,tě dolaru
připouštěly jenom za mimořádného případu, to. je za války. šlo-Ii tedy
ve smlouvě o obávil!né změny v h'Ůdnotě, jež měly býti paralysováJny valutární klaulSU'lí, netý1kaIy se dolaru, nýbrž domácíl měny, jil!k je to vyjádřeno. v prvním odstavci doložky: dolar byl stanoven měřítkem hodnoty pro případ větších výkyvů' ceny Kč a hned se také stil!lloví, kdy
se má Výkyv ve smysJu smlouvy pova'žovati za věm. Ony výkyvy Kč
mohly býti vzestupné nebo sestupné, talké na to strany pomýšlely, alehledí-li se k účelu valuto'vé dolo.žky, který by byl při jiném výkladu.
zma,řen, - šlo stranám jenom ,o výkyvy v hodnotě Kč, třeba se'v třetím
odstavci mluví, o pokle,su kursu dol. devis.íc Hledě k jil!snému účelu doložky a ke znění sml'ouvy, vylO'žH tedy odvolací soud význam tétto doložky správně v ten 'smys]" že se strany chtěly vyhnoUJti změnám v hodnotě d'omáci měnové jednntky, že však hodnotu dolaru, 'jil!kn hodnotu
:pevného měříltka, považovaly za stálou. A právě z té okolnosti, že učí
nHy opMření twké pro. ten přípil!d, l<dyby vá'lkoU' po,zbylo .ano měřítko,
jež pova!žo,valy za spo.Jehli"é, této své vlastnosti a kdyby ,se proto k ÚČe
lům, jež měly uvedením dolo,~ky do smlouvy za zajištěny, nehodilo, je
vid'ět jednak, že tu stranám nešlo, o nějil!l<ou spekulaci kursovní, která
natOipwk byla zcela vylO'učem, ,nýbrž že jim šlo, o Ulstálení protiplnění nájemcova co do vnitřnf hndnoty, pokud se jenom dá poho,lovými pro'středky zabezpečiti'; atle je z toho, dále viděti, jak si 'stmny předsta'vo
valy řešení otázky, kdyby ,přece jenom nastal onen mimořádný případ
mínily případ! krajnÍ', totiž případ válečných zápletek, - že by se dolamvá měna, precestala neulpotřebitelnou k tomu, aby byla ještě měřf.tkem
hodnoty: j estlÍ'že domácí měna v takovém případě nevykazovala změny
v hodnotě oproti ji,nému (spolehlivému) měntl<u, totiž hodnotě čistého
zlil!ta, pak měla, zů.stat změna v hodnotě d01aru bez úči,nku na plně'ní
žalovaného, jež určeno bylo v domácí měně jakO' platidlo. Jestliže tedy
nastalil! umělým zásahem příts1ušných činitelů! til!ková změna v hodnotě
dolaru, jakou strany tehdy za obyčejných poměrů ,považovaly za vyloučenu, a ukázalo-li se, že s.e :podle toho zvolené měřítkO' k 'tnmuto účelu,
totiž kespolehli,vému měření, hodnoty, nehodí právě tak, jakby tomu
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bylo při změnách, vyvolaných válkou, nastala-li tudíž ve svých důsled
cích stejná změnil!, přestává bý,tí - podle vyslnvené intence stran -,
měřítkem; a když nebylo ani tvrzeno, že by byla nastala nějaká podstatná změna v hoclnotě domácí měnové jednotky ať již o. sobě, nebo
v poměru k jiným měří,tkům, jež mohou býti za taková vzata (hodnota
zlata, hodnota jiných ustálených valut), pak právem požaduje žalobkyně
doplacení do této hodnoty. Tll' nešlo ani jennm o nějakou pohnutku
"nebo o předpoklil!d bezpodstatné oknlnosti" nýbrž o samu pndstatu věci,
o stálost hndnoty p rotip lnění, žaJlovaného, při ,čemž si byly strany vě
domy :dosahu klausUile a jejího účelu. OlUlJ kla'll'sule nebyla stanovena
jednostranně. jenom na prnspěch žalobkyně jako prnnájemkyně, nýbrž
byla by ku prospěchu také žalo'vanému, l<dyby se byl'O průběhem ča,su
došlo k tomu, že by se byl kUlr,s domáci měnové jednntky proti dolaru
byl zvýšil nad mez ve sml'Ůuvě stanovellO'':. )aJkekol~ .koUs'ání hodn~t~
nad tyto meze chtěLy strany !souhlasnou vul! vylOUČIl! pro prOÍllplnem
žalovil!ného, a chtěly, aby to,to bylo ve své hoclnntě stálé. Tomuto zjevnému účelu valuto'vé klausUJle a tím také projevené vůli smluvních stran
by se pří610, kdyby dolar měl zůsta'ÍÍ' i nadále měřítkem hodnoty, ačkoli
se k tomU! účelu nehodf z příčin obdobných jedinému tehdy myslitelnému
důvodu, t. j. válce, v dusIedcfch všalk stejných. Nebylo by tu do,saženo
ustálení hodnnty protilplněni žalo,vaného, kterého si obě strany přály,
nýbrž vedlo by 10 k opaku, kterého strany nechtěly. Nejde tu ani o. .ně
jaký omyl, který by se dal počHat jenom na vrub žalobkyně. V omylu
nebyla v době smlouvy žádná strana, protnže podle poměrů té doby bylo
lze americký dolar považnvati za měnu pevnou, ustálenou, a pwto za
vhodné měřítko, hodno,ty. To U'znává také žalovaný. S možnostÍ', že by
hodnota dolaru' byla změněna umělým zásahem zákonndárné moci,
. žádná stmna nepočitala a nebyla by žádná z nkh přistoUJpHa na to, a,by
dolafOtvé měně byla dána funkce měřHka, kdyby byla měla za to., že se
k té potřebě neh'Ůdí. Nesejde ani na tom, že' snad dolar neztrati,I na kupní
síle ve své vla'sti, proto,že podle toho., co' bylo. uvedeno, nebylo stranám
vodítkem to, co I'ze snad poříditi za dolar ve spnjených státech, nešlo
jim také o dolar jalko :plati'dlo, nýbrž o měřf.tko hodno,ty, kterým však
umělým zásahem býti přestal.
čís.
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Bylo-Ii na nemovitosti již vloženo nucené právo zástavní za vyko. natelnou pohledávku, nezkoumá exekuční soud při povoleni navržené
dražby ani exekučni titul ani totožnost dlužníka s vlastníkem nemovitosti.
(Rozh. ze dne 3. dubna 1936, R 11 5/36.)
Vymáhající strana navrhla exekuci nu·cenou dražbou, nemo,vitosti
Karlu Sch., na ní,ž již dříve vloženo bylo nucené právo
zástavní pro její vykonatelnou pohledávku. ExekUlčnf titll'1 svědčí proti
Karlu Sch. staršímu, vlaslnÍ'!{em nemovitosti, jejíž nucená dražba byla

knihovně připsané
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navrževa, byl Karel Sch. mladší. P r v Ý s o u d exekuci povolil. R ek u r sní s o u d exekuční návrh zamítl v podstatě proto, že exekuční
lItul nezní na vlastník<! nemovitosti do dražby dávané (§ 9 ex. ř.) a že
tato nemovito.st také nenI ve vlastnictví: povinného.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

Vzhledem ke knihovnímu vkladu vymáhanépoh!edávky na nemovitosti Karla Sch. nelze 'přisvědči"i názoru. stěžovatelky, že rekursní soud
rozhodl o reku'fsu osoby třetí, n" dražebním řízení nezúčastněné a že
Karel Sch. ml. k rekursu oprávněn nebyl, neboť jako vlwstnfk nemovito·sti zástavním právem pro vymáhanou pohledávku zatížené se stal
wlesp.oň jorm~lně dlužníkem. (s;ov. rozh. 11902 a 8781 Sb. n. s.). Exek~čm. s?Ud oasledkem formalne .pravoplatného nuceného· vkladu :práva
zastavmh~ n~,?~l povrnen zkoymwti exekuoní· titul, neboť ve smyslu návrhu vymahaj1'cr strany povohl IOltcenou dražbu na základě dtívější exekuce nuceným vkladem práva zástavního. Vžd:yť v takovém pří!padě může
vymáhajíCí věři,te! žádati za povolení dražby přímo U exekučního soudu·
a není ani třeba, aby přeelložil vyhotovení exekučniho titulu (§ 138
ex. ř.). Pořadí pro us:pokojení v}'máhwjicího věřitele se řídí nikoli. podle
poznámky o z"hájeni dražebního ří'zení (§ 135 ex. ř.), n'ýbrž podle zápr,su nuceného· práva zástavního (§ 88 odst. 2 a § 216 čís. 4 ex. ř.) .Povohl tedy první soud exekucí- správně podl.e žád·osti. Oduvodnění, napa~:ného wsnesení nvení případné, poněvadž soud exekuCÍ' povolující nesměl
pz zkoumat, toto'Znost .osoby v exekučním titulu uvedené s vlwstní:kem
v pozemko'vé knize zapsaným.
čís.

15102.

Prekluse žalGvané strany podle § 3·98 c. ř. s. nastává sama sebGU
uplrnutil)1 lhůty k pGdání žalGbní odpGvědi; právo. žalobcovo na vynesem roZSUd!<u pro ..~~eškání není časově obmezeno; otálení s návrhem
na vynesent rozsu""" pvo. zmeškání má význam jen pro. otázku útrat
podle § 48 c. ř. s.
(Rozh. ze dne 3. dubna 1936, R II 52/36.)
P r v Ý s o u d zamítl návrh žalobkyně, by proti ž<l!lovan.ým byl vynesen rozsudek pro zmeškání, ježto nepodaH v,čas odpověď' na žalobu
(§ 398 c. ř. s.). D úv.o d y: Při prvním mIm, 'konaném dne 22. prosince
1934, byla .žalovaným .udělena třínedělní: lhůt" k žalobní odpovědi. Tato
lhuta byla ]lm usnesenim ze dne 22. ledna 1935 prodloužena do 11. února
1935. Ž<l!lobnfo odpověd!i podaly žalované dne 6. února 1935, tedy včas.
Mimo to jednala žalobkyně též se žalovaní'mi při roku dm 2. března
19~5,takžc již z tohOo důvodu jest návrh žalobkyně bezpodstatný, jelikož
necInrl.a nanlltek pro-tr tomu a vzala žalobní odpověd' na vědomí. R ek u r sní 2 o u d zru·šil toto usneseni· procesního souelu a ul'Oži1 mll

nové rozhodnutí proto, že procesni soud se nezabýval otázkou, zda žalovwné, zaslavše mu před uplynutím lhůty původně ustanovené k podáni
žalobní odpovědi (do 12. lednw 1935) vysvědčení o své nemajetnosti,
zažádaly tím zavč<l!s o udělení práva chudých ·se zřízením advokáta
(§§ 64 Čí.s. 3, 65 a 66 c. ř. s.), po ;případě i o prodloužení Ihllty k podáni
žalobn! odpovědi (§ 128 odst. 2 c.ř. s.).
N e j vy Š š í s o u-d nevyhověl dovol·acímu· rekursu.
D ů vod y:
žalované uplatňují v dovolacím rekursu, že rozsudek pro zmeškání
nemohl býti již proto vynesen, že před podáním ,pí.semného návrhu na
jeho vynesení (dne 23. října 1935) byla již odpověď podána (6. únOra
1935) a že .po podání odpovědi procesní soud nařídil ústní jednání, při
kterém obě strany sporně jednaly a žalobkyně 'proti tomuto postwpu
soudu podle § 196 c. ř. s. nic nenamHala. Také wpla.tňují,žev zasláni
zmínČlných vys.vědčení nelze nk jiného spatřovati, než žádost za ustanovení zástupce chudých, třebas po formáln·ístránce vadnou, což by
bylO bývalo lze dodatečně napravi-ti. Těmto vývodům neJ.ze však při
svědčiti. Prnekluse ž<l!lované strany podle § 398 c. ř. s. nastává již projitím lhůty k podání žalobní· odpovědI, tedy sama sebou, třebas žalobce
ještě nenavrhl uskutečnění právních následků promeškánÍ. takže žalobní
od:pověď pod<l!ná po u:plynu,jj. lhůty podle § 243 c. ř. s. následky pro~
meškání nemůže jižodčíniti (Sb. n. s. 7286, 7729, 8145) a žalobci
vznikne právo, jeho·ž uplatnění není žádnou, lhůton obmezeno, učíniti
návrh na· vynesení rozsudku pro zmeškánÍ. Tohoto práva žalobce ne. pozbÝ'vá ani tím, že soud nařídil po dojiti odpovědi. ústní jednání (třeba,
jako v tomto případě - opětovně), a že obě strany při něm o věci projednávají a žalobce tomuto postupu nknevytýká, neboť opomenutím
výtky mohou býti zhojeny podle § 196 c. ř. s. pouze poklesky proti formálním předpisům, upravujícím způsob řízení, nemohou však býti odstmněny následky nastalé vyloučením strany z dalšího jednání v proce·sn, v němž byla obmeškalou (Sb. n. s. 14051). Takové otálení s n;\vrh0m podle § 39S c. ř. s. a projednáváni ve věci má vliv jen na otázku
útra·t co do zbyte'čného jednání (ll 48 c. ř. s.). Tím, že rekursní soud
rekurs žalující strany nezamítl přes to, že podle názoru stěžovatelek
zasláni vysvědčení nemajetnosti nemůže býti ničím jiným. než žádostí
o udělení práva chudých, nemo,hou se žalované pokládati za sUženy.
neboť tuto otázku rekursní ·soud nero,zhodl a ponechal její řešeni pro-cesnimu soudu. Na procesním soudu bude, "by při zkoumání otázky rekursním soudem vytýčené přihlížel také k tvrzením žalo'vaných v dovolacím rekurs\! o tom, .že prý soudce první rok konající (v tomto případě
samosoudce krajského soudu, jenž prováděl také celé další řízení) poučil žalované nejen o tom; že mají do tří: týdnů podati advokátem žalob-ní
. odpověď, nýbrž pou6l je ta'ké, že jim na základě vysvědčení chudoby
bude ustanuven k tomu účelu právní zástupce k hájeni jejich práv bezplatně, takže se domnívaly, že stačí jen za.slati vysvědčení nemajetnosti.
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v. i,br::;.člla, ((l) lv:m rozhodnouti je v příslušném řízení správní~; žaluFcí
n~l>yjOV to""" .aby tako'vé řizeni arozhod,nu-tí vyvolal~, zab:aneno tlm,
· íi oběžnc'k doručen nebyl. Neselde na tom, ze se zalu]ccl stran~ po
ze·,·::roi :stráuc:e o'pírá o předpisy zákona proti nekalé soutěži, tedy predpf.,
.
•. .a p,o.ds·ta.a
t n..á pisy občansko}právní,
protože r,azha.d'
.u]e. po d'-sta ta V~CI
roku, 'lak se -j'eví
. 'podle skutkoveho de]e zaloby, podle nehoz
, Jde,
•• so,,·:
b't
zel'itérrI případě o projev z obo~u úředn.í kompe~en~e, ~tery nemuze y 1
. př~.clUlětem řjz:ení před soudy Jako obcanskopravnl vec.
v

'což u,činily v době, jak jim to bylo nejdřive možno. Tato tvrzení nejsou
novotami v rekursním. ří'zenf nepřípustnými, ne-boť žalované neměly dříve
příleži,tosti, aby je přednesly a slouži k tomu, aby bylo vysvětleno, co
rekursní soud vysvětleno mí,ti žádá a co by mohl také sám šetřením
podle § 526 odst. 1 věta druhá c. ř. s. zjišťovati. Dále se poznamenává,
že povolení, práva chudých a zřízení advokáta děje se scmdem prvé sto·
lice podle § 72 odst. 2 c. ř. s. s konečnou platností.
čis.
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oběžnikem obchodnlky,
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akt, vyzývá-Ii obchodni a žívnostenská komora
by se obrátili při úpravě obchodu na určitou

organisaci.
(Rozh. ze dne 3. dubna 1936, RII 109/36.)
P r v Ý s o u d odmítl pro nepřípustnost pořadu práva žalobu organisace »Společnosti pro obchod« oproti Obchodní a živnostenské komoře
o zdrženi se výzvy (v oběžniku) na obchodníky, by se pří úpravě obchodu obrátili na určitou organisaci. Rek u r sní s o u d uložil prvému
soudu nové íednání a rozhodnutí. O ů vod y: Z ustanovení zákona o zři
zován; obcti'odních a živnostenských komor z 29. června 1868 čís. 85
ř. z. viděti, že Obchodní a živnostenské komory funguji jednak.
jako poradní útvary, jednak jako orgány správní a mají v tomto směru
vymezený určitý obsah činnosti. Do, této činnosti však nespadá zasílání
oběžníkll obchodníkům. Alni jiné zákony neb nařízení (na př. vládní, nařízení 'č. 152/1935) o podobné činnosti- nemluví. Nelze proto pokládati
čínnost žalované Obchodní a živnostenské komory, spočívajíci v zasDáni
oběžníků obchodníkům obilím, v nichž se jim při úpravě obchodu obilím
doporučovalo, aby se obracelí na příslušnou organisaci, ČÍlmž měli býti
získáváni členové pro luto' společnost, a stejně oprávněná žalujíd společnost měla býti o,pomíjena a poškozována, za činnost u provozování
výkonu veřejné správy a to Hm méně, když žalobkyně z Urkové činnosti
odvozuje jednání, jež jest v rozporu s dobrými mravy soutěže a jež je"t
způsobilé žalll'iící stranu jako soutěžitele poškoditi. Uplatňuje tudíž žalobkyně proti 'žalované straně nárok z důvodu čistě soukromoprávniho.
Nelze proto takové žalobě poř<ld práva odepfrati.
Ne j v y š ší s o u d obnoví! usnesení prvého soudu.
Důvody:

ŽalobkYnl' uvedla k opodstatnění žalobni prosby, že žalovaní jako
korporace je povi'nna hájiti zájmy všech obchodníků a
živnostníků a že se porušením této povinnosti dostala do rozporu s do ..
brými mravy soutěže. Tím sama žalobkyně dala na jevo, že tde o pr.oje:
. žalované strany jako veřejnoprávní korporace, tedy o akt vere]nopravm.
Zda žalovaná jednala v mezích své úř~dní -kompetence, či zda z nich
veřejnoprávní

čís.
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Paušálnllljednánl poradce ve finančních věcech o obstarávání všech
ř ád n'Y <CÍld a ň o v Ý c h věci za pevnou roční odměnu netýká se
dávky cz maJetku a z přirůstku na majetku.
(RiOZh. ze dne 3. dubna 1936, Rv II 692/34.)
Žalobce zavázal se obstarávati žalovanému jeho daňové věci za U'f.Číté
doby za pe'ině stanovený r~ční pauMLT,vrdě, že ,žalovaném.u konal v l.etech 1922--1932 v jeho vecech, tykaJl'cI'ch se davky z. ma];tk~, ~. p~l
růstku hodnoty veškeré práce včetně opravných prostredku, za~a pnměřenou odměnu v zažalo,vané výši. P r v Ý s o u d' ~'znal podle ~a1oby.
O cl vol a c í s o u d ža10bu zamitL O ů v o- d y: Zalobce zavaza! se
smlouvou obstarávati ža,lovanému všechny jeho věci daňo'vé, kromě dú~
chodknvého trestního řízení a stížnostír na správní soud. Po.ukazu'le-lt
"alobce na to že v kontextu nabídky mluví o řádných d'aních slo'vy:
~iCh ha'be dah~r de·n PIan gefasst die Besorgung s~mtlicher orde.ntllkher
· Steuerangelengenheiten ZUl tibernehm~n«, slušÍ< ~vážiti:. ž~ hned v úvo,du
cirkuláře mluví též o státnich, zemskych, obecmch a ]I-nych (etc.) da,:::
kách, jež subsumuje pod otázku daňovou (Steuerfrag;) a.hned v dals!
vět,ě mlu'ví () dávkách a daňových zákonech. K vysvellem, nač se n.abídka vztahovala, lze sáhnouti k podobné úmluvě, .kterou žalobce uzavrel
písemně s jínou stranou, kde se zavázal udíleti vysvětlení- ve .všech berních .záležitostech,spadajídch do kompetence bermch s!pr~v a ]~J.IC~
vyšších stolic. I dávka z majetku a přírůstku, na I:,.a]etku lest z.a]Iste
berní věci a spadá do kompetence berní spravy. JIZ tedX tyto .uvahy
vedou k wmu, že v ujednaném paušálu byla zahrnuta, tez . odI?ena ~~
provedené dávky z majetku a z pří.růstku na majetku. Tlm vice Jest mlÍl
za tO', že je tomu tak, když i jeden ze soudních znalců vyklád~ smlouv~
. týmž způ,sO'bem a uvádí, že práce za .d~v~u z přírůst~u na ma]et~u p~tL
k pracím týkajídm se daňových vecI, ze I tuto davku Jest ,pnpočlsl!
k daním 'že se zákon o dávce z majetku odvolává v někol,ka bodech na
· zákon ~ přímých daních, že přímé daně úzce jsou slPoje~'y s dávkou
z majetku a že tato dá\"ka i dávka z pří~ůstku hodnoty patn beze sporu
do kompetence bernj.s:~ráv~. Kdyby s!,a~.~.te!,to výklad smtoucvy .ne~yl
úplně bez.pečný, tu lla]I'sto Je zde v te:pncme poch~bnost, kdY:.lo s~m
odborník vykládá drkulář tak, že také dávka z maJetku a z pnmstKll

~ Čis.

il90

15104

~

391

hodnoty, n~.m::jetku spadala d.o O?oru smluvené činnosti žalobcovy. Pak
ale SIUSl pnnhzetI k § 915 obc. zak a musí tedy žalobce néstí následky'
toho, že v onom oběžníku mluvil všeobecně o dávkách a daňových zálelitoste.c,h, ,avšalk dá~.ku z maje~ku a z přírLlstku hodnoty na majetku
z pa~salntho honorare nevyloucll a ve své nabídce použil výrazů nejasnych.
Ne j v y Š š í s o u d ulo·žil odvolacímu soudu nové jednání a rozhodnutí.
Di"lvody:
Jde o to, zda práce spojené s dávkou z majetku a z přírůstku hodnoty na. n;ajetku spadají, pod paušální dohodu, již stmny ujednaly na
podklade zalobcovy nabídky, V důvodu tohoto oběžníku zmiňuje Se žalobce ovšem o »dávkách« a nerozlimje mezi· daněmi a dávkami. Avšak
již v druhém odstavci mlu·vi jen o daních a odůvodňuje, proč je žádoucno
pro ?·bchodn!~y a živnostníky, by se obrátili na odborníka-poradce v daClovych zalez!:ost,;ch, odkamje v příštím odstavci k tomu, že svazy a
org:;ntsa.ce znzen: .k ochraně poplatníků (»Steuerschlltzstellen) nevystac,l" je::to pr~ vetsl' okruh členů nemohou daňovým věcem jednotlivco~~m v<;novah nutnou pozomost, jak tomu je třeba při sepsání přiznání
a zadostI, odpovědí na úředni dotazy, podání opravných prostředků"
pod. ~alobce k~n,čl ten.to .úvod, mající za účel vysvětliti a obja'snitinásle.duJl~Cl j,eh? nabldku, ze Je nutně třeba, aby -odborník zpracoval všechny
danove zalezllosh pro omezený okruh zájemníků za přiměřenou, odměnu
nedosahující výši honorářů, jež požadují' práv,níd, kteří v daňOVÝch zá~
ležitostech ani nejsou odborníky v pravém slova ,smy-slu. Teprvé v dalších odlsotavCÍc:h j~ vyjádřena konkrétní nabidka žal·obcova a jest k těmto
odstavc~m p~llhlednú~h v celku a nelze tu vytrhnouti jen jednu větu
ze sou~lSlostl, c~lkove ~abí·dlky. Žalobce totiž uvádí, že se rozh0'dl vysto;,pr!r ze ~ta~~l (ft,nancní) služby a převzíti obstarávání všech řádných
dano.vy~~z~lezltostl pro malý počet podn.ikatelů za pevný roční paušál,
lehoz VySl za'lobce bHže ro·zebírá. Konečně činí ža,lobce dotaz na adresáta/ zd~.ie .~cho!en ho pověřiti obstaráváním svých daňových záležitosÍl:. vYj llll,aj lC duchodlkové trestní řízení a stížnosti na správní soucl,
kterezto 'prace by musely býti odměněny zvláště podle výsledku. Podle
~ 9.14 obč, zák. onelze při vÝ'kladu smluv lpěti na slovech, nýbrž jest vysetnt! pravou vult stran a smlouvě tak rozuměti, jak to odpovidá zásadě
pocti.véhostyku. Nezáleží tedy na tom, že nauka činí rozdíl mezí daněmi,
dávkami, a poplatky, a že v některé učebnid dávka z majetku a z pří
růstku na majetku není uvedena v určité skupině plnění, jež jsou uložena
cibča~ům z dů.vodu ~ U! vý1konu výsostních práv HnančnÍ" státní správy.
Nesejde am na tom, pk vyslechnutí znalci posuzovali ·spornou smlouvu
neboť i.de tu o výklad .smlouvy, tedy 0' právní otázku, již jest řešiti soud~
a l1lkoh znalcům. V ·souzené věci je vycházeti z toho, že se žalobce zavázal obstarávati ža,llovanému jeho d'aňové věci za určité doby a že bvl
ujednán za tyto úkony UTčitý roční· paušál stejné výše. Již z pojmu roČ
ního stej-néM pauš"lu je zřejmý úmysl stran odměniti touto úplatou

takové úkony, jež se ročně opětuji a mají v každém roku asi stejný
rozsah, nikoli však též ojedinělé, mimořádné úko'ny, spojené s neobyčejnou námahou. Tomu nasvědčuje i výše ujednaného paušálu, který
v souzené věci byl velmi mírný, neboť podle zjištění nižších soudů činil
v prvníCh pěti letech ročně 1400 Kč a v dalších pěti letech ročně 1000 Kč,
a nemohlo tudíž býti úmyslem stran, aby právník-odborník za takový
nepatrný honorář konal mimořádné, s obzvláštní. námahou a ztrátou času
. spojené práce, jak tomu bylo při dávce z majetku a přírůstku na majetku, hledi-li se k podstatě této dávky a k složitosti příslu·šných před
pisů, ze~ména když šlo Ol jmění, záležející z rozHčných složek v ceně
přes jeden a půl milionu Kč. Dávka z majetku a pří,fŮ.stku na majetku
není dále »řádnou« daňovou zá:ležitostl, neboť jde tu o jednorázové plnění
státu svou povahou zcela zvl<ištní, zavedené k určitým, v z<ikoně vymezeným účelům (§ 1 zák. čís. 309/20 Sb, z. a 'll.) a tato dávka se nepřiznává a nevyměřuje z běžných .pří·jmůnebo výnosů, a neslouží ku
krytí běžných potfeb, jak tomu je u ji·ných daní. Zavázal-li se tedy žalobceobstarávati žalovanému »řádné daňové záležitosti«, nelze to vykládati v ten smysl, že tím i převzal agendU! této zvláštní mimořádné
dávky, a ·odměna za ni není obsažena v ujednaném pau,šálu. Mylný jest
názor, že při výkladu sporné smlouvy lze přihlédnouti k ujednání, jež
uzavřel žalobce s Fnou stranou, ježto nebylo tvrzeno, ani pfOikázáno,
že toto ujednámí bylo stranám známo při sjednání sporné smlcuvy a že
se chtěly říditi· touto dohodou s jmenovaným spolkem. Nabízelcli žalobce žalovanému své služby k obstaráv<iní jeho d·aňových záležitosti
anebo »všech řádných daúových záležiitostÍ«, nelze mu vytýkati, že se
vyjádřil nej,,~sně nebo pochybně, pročež nelze tu ani použíti vykládacího předpisu § 915 obč, úle Odvoli!cí soud důsledkem svého názoru
nezabýval SE' dalším obsahem odvolání, zejména výší žalobního nároku.
. Věc. není tedy zralá k rozhodnwtf (§ 510 c. ř. s.).

čís.

K § 1163

obč.

15105.

zák.

Spokojí-Ii se s tím zaměstnanec, stačí ve vysvědčení o
měru jen potvrzení doby služby, po případě potvrzení,
skončil služební poměr.

služebním pokdy a jak se

(Rozh, ze dne 3. dubna 1936, Rv II 103/36.)
Žalobce uplatňu.je, že byl. u žalované židovské náboženské obce zajako kantor a košerák a vykonával též úkoly tajemníka a pokladníka, že není již akti.vně činným, a domáhá se na žalované náboženské obci vydání Hstiny, jíž se stanoví, že byl dán od 1. ledna 193D
na trvalý odpočinek. žalobě bylo vyhověno s o u d Y všech tří s t ol i c, n e j v y Š š í m s o ude m z těchto
městnán
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d U vod U:
Nejde o žalobu určovací, podle § 228 c. ř. s., nýbrž o žalobu na plnění,
nedomáhá ochrany svého práva bez ohledu na nároky
nýbrž účelem této žaloby jest, aby se žalobce d'omohl
nároku exekuce schopného, který mu podle jeho názoru pří,slu,ší proti
žalované náboženské obci z právního poměru, založeného služební smlouvou, t. j. nároku na 'vydán, li'stiny. Žalobci nebyl'0 tudíž tvrditi a prokázati skutečno,sU, oduvodňujicf jeho zájem na brzkém zjíMění. Žalobni
návrh je jasný a nijak neurčitý (§ 226 c. ř. s.). Ža'lobce žádá vydáni
Hstiny určitého obsahu;, že toti,ž ža,lobce jest dán od 1. ledna 1930 na
trvalý oclpočinek, takže o zpusobu a rozsahu plnění (§ 7 ex. ř.) tu
muže býti pochybnosti. Nejvyšší soud odůvodnil ve svém rozhodnuti
ČÍ's. 14495 Sb. n. s., že jde O< soukromoprávní poměr založený smlouvou
se žalovanou obcí ujedinamou a 'O nárok z tohoto poměru vyvozovaný,
a věc jest tedy posouditi, podle XXVI. hlavy obč. z"koníka (§ 1151
a násl. obě. zák.), ježtO' v době od ujednáni smlouvy clo jejího ll'pl,ynutí
neplatily záko'ny hod,CÍ< se na zaměstnanecký poměr žalobcův. Podle
§ 1163 obé. zák. mu'že zaměstnanec při skon.čení služebního poměru
žádati', by mu bylo vydáno pí,semné vysvědčeni o době a druhu služby.
Názor, že žalobě nelze vyhověli' již proto, že žalobce se nedomáhal vysvědčení při skončení' služebního IPoměru, nýbrž t~prve dávný čas poté,
nelze schváliti, ježto, jak to zřejmo z druhé věty § 11630bč. zák., chtěl
zákon jen zdůra.niti, že zaměstnanec při skončení 'služebního poměru
má nárok na bezplatné vyd'ání !i<stiny, kdežto před tím, t. j. za trvání
služebního poměru, jest mnna jeho žádost vysvědčení vydati jen na
jeho útraty. Nevadí, že žalobce nežádá, aby vysvědčení se zmínilo
o' druhu jeho slu'žby, ježto zaměstnanec jest ske oprávně,n trvati také
na potvrzení o druhu slu'žby, může se všakspokoii'ti též s užším obsahem listiny, t. j. jen s 'potvrzením doby své služby. Nemusí ani žádati,
aby mu byla potvrzena celková doba slu"by uvedením dne vstupu do
ní a dne ukončení služebního poměru, a může žádati - ježto zákon to
nevylučuje --, aby mu bylo potvrzeno, jen, že a kdy a jakým zpusobem
skončil jeho služební· poměr. Listinu t:rkového obsahu žádal však žalobce na žalované obci a ježto žalobce byl dán dnem 1. ledna 1930 do
trvalé výslužby, je žaloba důvodná.
neboť žalobce se
z něho plynouCÍ',

ne-

bavená .pohledávka povinného proti ni jest vyrovnána útratami sporu,
za
, ,
.'
d'
k c
přisouzenými 'jí .protí povi,~'nému, dom~ha. se zmsent veene e:e u e.
p r v Ý s o II d zalobu zam"t!. O d vol a c I s o u d. uznal podle zaloby.
D ů vod y: Vymáhajíd věři<te] (žalova!"ý) neuplatn~te praVD le~.u ~a
mostatně příslušejíd, nýbrž právo dlu.níka, a ne~uze pr?to,n;llI .~.Ice
ritv, než kolik jich "měl dlu,žnik proti poddlužníkov~. Vymah~JIcI ventel
p usi. si J'ežto .pohledávku uplatňuje v zastoupem povmnehO' (§ 308
m
··k
· yr~ t'1 dl ~'z•
ex. ř.), ,nech",ti líbiti, všechny námitky, které P? ddl..UZOl<
OVl
nikovi jako jeho věřiteli" ,přísluší, pokud, nespočwaJl na, opat:em p~}V!n
ného po zabavení pohledávky v)"konanem, alnebo na doho;!e mezI p~
vinným a poddlu,~níikem po zabavení uzavř;né. Po zabavenI ~znIklé n~
mitky, zejména kompensace s prohpohledavkou 1"0 ~abave.nl povstale,
nejsou pří'PUlstny {srovn. Neuníann, ~ommenta.r mr ~xek~tlOnSOr?nU'ng
1gOCJL-l O str. 895). Procesní' soud žalobll' zamltl, ponev<Ldz Jest nazoru,
že útratová pohledávka, žalujíd strany vznikla teprve v roce 1?34 :ozsudky nejvysšího soudil' ze dne 15. června 1934. Soud o~~?lacI s tlmto
orávním názorem procesního soudu nesouhla,sl. Jak 'nelvyssl soud v ple~árním rozhodnuti Čí,s. 739<2 Sb. n. s. vyslovil, vzniká útratový nárok útra~
tovým výrokem so~du a trvá, po~ud: v1rok te!' n.enabude ~ravnI moc,l,
jako.nárok podmí~ený .rozvaz~vaC! vy~mkou, ze ~tratovy vyrok nebud~
změněn nebo zmsen. utrato,va pohleoavka vzmka tedy dnem doručem
rozsudku, nikoliv teprve dnem Ipravoplatnosti· roz·sudku (ro~h. Čí's. 3625
sb. n. s.). žalobkyni přisouzena byla pohledávka utratova rozsudkem
procesního soudu ze dne 15. I.edna 1932 ve vÝ,~i 1.093 Kč 55 h, wzsudkem
odvolacího soudu ze dne 8. brema 1932 ve VySl 247 Kč 45 h a rozsu,dikem
plocesního soudu ze dn~ 19. květn~ 1932 ve, výši :26 Kč 95 h,. úhrnem
2.067 Kč 95 h. Žalovanynabyl prava podzastavmho dne 18. c,:rv~nce
1932, tedy v době, kdy protipohledávka žalu<jící stra,ny prnti povlnnem!;
. ve výši 2.067 Kč 95 h již exi,stovala a byla jen podmíněna, rozvazovact
výminkou, že ú!ra~ový výrok neb~d'e z~ě,~~~ neb zrušen. Nárok. tento
stal se bezpodmmecným rozhodnuhm n':Jvyssrh?~oud~ ze ~ne 5. cervna
1934. Poněvadž žalovaný předstaVUje Jen dluzmka, Jehoz prava upl'atňuje exekuci a účinky kompensace nas"á'v:rji ex tunc, to jest od okamŽiku, kdy pohledávky povinného a žalobkyně se střeHy, z~mkla pohled'ávkapovi,nného již s účinkem před 18. červencem 1932 a hm zamkla
i pohledávka žalovaného, jež obnášela 2.027 Kč 60 h.

!

N e j v y Š Š il
čís.

S

o u d nevyhověl dovolání.

15106.

Poddlužník může kornpensovati se zabavenou pohledávkou pohledávku útratovou, přisouzenou mu rozsudkem již před zabavením, třebaže
se rozsudek ten stal pravoplatným teprve po zabavení.
(Rozh. ze dne 3. dubna 1936, Rv II 192/36.)
Žalovanému byla povolena exekuce zabavením a přikázáním pohledávky, jÍ<ž měl pcvinný proti žalobkyni (poddlužníku'). Tato tvrdíc, že

D

ů

vod y:

Dovolací soud schvaluje názor odvolacího soudu, že poddlužník muže
. se zabavenou pohledávkou kompensovati útratovou pohledávku phsou~
zenou mu rozsudkem již před zabavením, třebaže seroz~udek ten stal
pravoplatným teprve po zabavení. Nejvyšší ,soud vyslo~!I, a odůvod:n~1
ji'ž v plenárnim usnesení čís. 7392 Sb. n. s,, zasad:l, o,d mz se n~0ct.:hyhl
ani rozhodnutim čÍ'S. 14307 Sb. n. s., že utratovy nawk vZnIka JIZ vy-
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rokem soudu a trvá, pokud výrok ten nenabude právní moci, jako nárok
podmíněný rozvazovací výminkou, že' utratový výrok nebude soudem

vysší stolice změněn nebo zrušen. Tím jest však zodpověděna i otázka,
o niž v tomto sporu jde, neboť, stal-Ii se útratový výrok pravoplatným,
nebyla rozvazovací výminka splněna a jest věřitel útratové pohledávky
oprávněn ji kompensovati s pohledávkou dlužníka útratové pohledávky,
jsou-Ii tu ostatní předpoklady § 1438 obč. zák.; toto právo mu pří'sluší
také proti vymáhajícímu věřiteU, jemuž byla pohledávka dlu,žníb zaba-·
vena a příkázána k vybrání, poněvadž vymáhajíci věřitel v tomto pří
padě vymáhá pohledávku dlužníka jen jako jeho zmooněnec a jeho jménem (§ 308 ex. ř.) a musí si, nechati líbHi všechny námitky, jež má poddlužník proti dlužníkovi, leda že by šlo o námitku z právního ,poměru,
vzniklého teprve po zabavení pohledávky dlužníkovy. V souzené věcí
však vznikly útratové poihl'edávky, jež namítla ža,lobkyně zapo,čtením.
již před zabavením pohledávky dlužníkovy, totiž útratovými výroky rozsudkú ze dne 15. ledna 1932, ze dne 8. března 1932 a ze dne 19. -května
1932 a od' léto doby také nepřetržitě trvaly. Rozvazovací výminka, že
útratové výroky nebudou soudem nižší stonce změněny nebo zru'šeny,
neměla,

ježto se nesplnila, vliv ani na vznik ani na trvánÍ: útratových

pohledávek, nýbrž jen na jejich &pla-tnost potud, že tato byla odsunuta,
až bylo jisto, že se rozvazovací výminka nesplní, t. j. až do doby, kdy
se útratové výroky Istaly pnrvo:platnými. Avšak pro započtení se nevyžaduje, by vzájemná pohledávka 'Podcl-Iu·žníka byla v době zabavení pohledávky dlužníkovy Fž splMná, třeba'že za:počtení vzájemné pohledávky,
jež dospěla teprve později" nemůže pll-sobiti zpět na dobu před zabavením, nýbrž jen na dobu po zabavení. Kdyby totiž taková vzájemná pohledávka byla vylou'čena ze započtení se zabavenou pohledávkou dlužníkoovu, nebylo by právní ,po'Stavení poddlužníka stejné jako před zabavením, nS'brž horší, a to by odJporovalo jasnému smyslu ustanovení
§ 308 ex. ř.
čís.

15107.

Nemocenská podpora nesml býti odňata disposici pojištěncov-ě, dokud mu nebyla vyplacena; ani soud nemůže z podpory pro pojištěnce
u něho slozené poukázali částky potřebné na úhradu ošetřovacich nákladů pojištěncových.

(Rozh. ze dne 4. dubna 1936, R 1341/36.)
P r v Ý s o ll' cl nevy:hověl žádosti okresního chorobince a nepoukázal
mu na úhradu ošetřovného a výživu Marty P., jsoud v ošetření navrhujícího chorobínce, jeji invalid'ni dLichocl. Rek u r 's n í s o u cl' uIožil
prvému sondu nové rozhodnutí.'
N e j vy Š š í s o u d zrušil usnesení, rekursního soudu a uložil mu
nové rozhodnuti.

D

ů

vod y:
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d'
"1'" ve svém posudku
. Vší soud proJ'evil a zevrubně o llVOaD1 JIZ v '
•.
NeJvys ,
1926 P
299/26 uveřejněném ve vestmku mlmsterdne 9 unora
,re,s.,
. "
"
emo
_ ze
,ra~edlností z mku 1926 na str. 60až 61.'.1':avnl ~azor, ze n
=
stva sp d. ' b' ti odňata di'spo'stel pO]1stencove, dokud mu ne
censka po pora nesm! y, ani soud nemůže z takové podpory pro poby. la v)'1P.lacena'd~ejml ,:na ,ze oukázati částky potřebné na úhradu dalších
"'te'nee na sou' e u ozene P
,
d ' d' odu
]ls'
.
'kl d' (Sb
s č \0150). Nejvyšší sou nema uv· ,
oSb'etř~ev~~~~li~~cl ~o~oto ,~á~~r~ v' daném případě, ve kterékm jd~IO ine~~
a y
'..
.
t
Martě P eh,avanee o' rcsm 10
lidní dúchod, p;lZna.ny' ;,'pa r?va~~e.
D " když nejde o nárok 'Podle
r~bince, ze~lSk~myOJls;~~:e~m2~~ ~~e~.va ~. ve znění zákona č. 18~e8
zakona ze one . · nln~,
'č '112/34 a 143/34 Sb. z. a n., a vyhlasky
l d . nanzen.', - '. eho postu,p zastavení a zabavení podle
Sb. z. a :l1-;'1 va
, 189/34 ~D Z a n., am O j · ' . .,
. k'
d d 1mal
c.
1 téhož' zákona, není při-pu'stno, aby opatrovl1lc
s~u: '.? 11
§ 13~ ( ~vy'Úiacený invalidní' dLichod opatrovance, vyhrazenY]CF d'1spodosu n
.
. . . ..
t ' k bez j' e'jich souhlasu trebas opasici nebo dispOSICI jepho opa;OVl1l a
. . t .' k e~n' úřad žádá
, k . t chována v okresmm chorobIncl a amnt Ol r
I, .,
trovan.a vyn
j~SI atu .mvaI'd'h
duochod,u
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l' ntl o
I
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~~r:~~

ošehovacieh výloh s o.šetřov~nJm~ iejí~:d':
. jených. Bude tedy na rekmsl1ln1 sou c, d)Y fl ·e
zorem znovu o 1'E~kursu rozhodl.
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zamítly, o ci vol a c í s o Ul d z těchto d ů vod ů: Žalovaná poukázala
dne 5. břez!!a 1931 ústav »Kredi,anstalt«, aby z jejího vkladu na spořitelní knížku, znějící na jméno žalované, částku 20.000 Kč obstavil s po-známkou vinkula, že tuto knížku, spořitelní zastavila žalujícímu úvěrnímu
ústavu a že jen se svolením tohoto ústavu možno částkou onou disponovati a že ústav KredHanstaH dne 7. března 1931 onen příkaz provedl
tím způsobem, že z uvedeného vkladu částku 20.000 Kč vinkuloval ve
prospěch žalwjícího úvěrního ústavu a o tom jak blovanou, tak žalujidho zpravil. Tímto po,stupem nenabyl žalující práva zástavního, které
žalobou uplatňuje. K nabytí práva zástav,ního na pohledávkách proti
ústavům peněžním z důvodu vkladU! do spořitelny třeba jest odevzdání
spontelní knížky, bez níž pohledávku nelze uplatňovati. SpoHtelni knížka
jest papírem, znějícím na majitele. To plyne jednak z ustamovení § 296
ex. ř., to stanoví výslovně zákon Čí'S. 302/20 v § 10. Žalující' a,ní netvrdí,
že mu dotyčná sp'oři<telní 'kní'žka byla odevzdána, nenabyl tudíž na pohledávce z této' knížky práva zástavního.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovoláni.
D u vod y:

"'t' všech obran, jež má proti poškozenému pojištěnci, může tedy naUZll.
' " ' na ur
'ae
'tn ť i jeho spoluzavtnem
z .
,,"'
ml J:r~ků pojišťovny se nedotýká smír, sjed~.~ny m~~::sk'?~~~YII!' ~~~
'ištěncem a škůdcem po té, kdy pojišťovna JIZ vyp a I POJIS encl
hstné dávky.
(Rozh. ze dne 4. dubna 1936, Rv I 1387/34.)

"
.
'1'"' .. d" utem člena žaluJ'íd pojišťovny, jíž vzni'kly
Zalovanl poram I pn pz e a
.. 'I h "
. ařsk' m o'šetřením a pobytem zraněného v nemocmcl~y o".y v zazalek ,y '"i 'ež v máhá, roti žalov<tným podle § 246 zak. CI~. 22~!~4
lovane vys ' J t' J
" naPmítli žalovaní, že nehodu spol'lizaviml pOJ1steSb z a n. p ro I za lobe
'
,
..
ť'
ve~ Žalobkvně 'svojí neopatrností a dále, že ~e spo"ru, pm. pro I mm
~e ém uza~řeli smir jímž se zavázali zaplaltlt poskozene';1u na ;,yrt~v
,;n. " h J' eho nár~ku z důvodu způsobeného úrazu mCltou ca"s' u.
nam v s e c ·
" I b
d o I a c í s o U· d z techto
Niž š í s o u d y uznaly podle za o' y, o " v
•
.": . .
i
o
dO. Dle § 246 zák. o pojištění zamestnaneu pro pnp,:d .ne;noc ,
u vo it u~ stáří ze dne 9. října 1924 čis. 221 Sb. z. a n: ve zneUl zakona
~~v~~~ listopac\u 1928 čÍ,s. 184 Sb. z. a n., poskyt1a~lt: nemoe,ens,~aO;~y~
'o'istnou dávku ia nemocí, prO' kterou pOl1s enec ma za , ,
J1~to~na Pn)hradu škody proti osobě třetí, přechází tento náhradní naroK
.n~r~tě~~ŮVd až
výše poskytnuté dávky - a dosáhl~~:i, dávka .n~ro~~
P J
".". r . . tedy cele _ na nemoeenskou' pO]1stovnu, Jez p
~=~~ JP:setv~,~~~~~~~a vymáhati na třetí o'sobě náhradu,..~t:rá na ni přešhla.
,
""ť
• 'rok J'eJ'iho pO]lstence v mzsa u,
Náleží tudíž nemocenske pops ovne na .
.,".
t rk do
v . akém jej má pojištěnec dle zákona proh osnb; !reh, ovsem o I' o" _
v§še dávky kterou nemocenská poji,šťo'vna ,poJ,stencl' pos:kytla. ~t;'~r?,
datn' m ak bude, v jaké výši pojištěnci nárok n~ náhr.adu. skody p;I,g~"S:,
. pn".}
J' otázka " zda pOj'ištěnec úraz spoluzavl.nt1
Čl mkolt a v pke mne,
cemz'
, k ". I"' . J'aké výši I když
bude pouze podkladem, zda poji'štěnci nam pns USl' a v ,',"
"h' d
o'i'štěnec úraz spoluzavinil, rozl1O'dnou bude tu kon~č.na vyse na la y,
kt~rá mu po zákonu pří-slu,ší, třeba nehodu' spol:uzavlml. B~IOI ~r~tc: ~~
z
rozhodným pro nárok žalujíd, že Josef S. úraz ~poluzavldm" '1' l'Y Ze~tn~
'zal'I' se mu smlfem ze ne
. kv
van i, pres toto spoluzavmenl zava
. .. .
. Kč 'ástka
1932 na škodu úrazem mu způsobenou z,.?I~!th~~ďtku 34.000 .. C k tl
. tatodaleků převyšuje pojistné dá~ky, Jez ~~luJlcť, Josefdu S-~VI
b~
a které činí celkem 7.347 Kč. Pravem tudlzprvy sou vy ove za o
pojišťovny domáhající se zaplacení tohoto obnDsu.
.'
,.
Ne j 'v Y š š í s 0' U d UIDŽil odvolacímu soudu nove Jednant a roz-

?

l.

"v)

Žalobce uznávaje, že jde o žalobu zástavní, uplatňuje, že tu nejde
() spořitelní knížku, nýbrž o Imížku o vkladu u »Kreditanstall« (kterýžto
ústav jeg,! zapsaným společenstvem s r. o.) a že proto nerozhoduje; že
vkladní, knižka nebyla zástavnímu věřiteli odevzdána, nýbrž je prý rozhodným vyrozuměni podd'lužníik" o zastaveni vkladu. Těmto vývod'ům
nehe pří'svědNti. Podle § 1 odst. 3 zák. ze dne lO. ři:jna 1924 Č. 239 Sb.
z. a n. platf. v příčině právní' povahy vkladnich kní-žek, vydaných ústavy,
jež vedle spnřitelen jsou, oprávněny vkladni, knížky vydati, a k nimž podle § 2 b) uvedeného zákona patří- i úvěrni společenstva, zřizená pod,]e
zákona ze dne 9. dubna 1873 Č. 70 ř. z., obdobně ust"novení, §§ 10 až 12
zák. ze d:ne 14. dubna 1920 Č. 302 Sb. z. a n. Jest tedy pro po'Somení
práv'ní povahy vkladni kni'žky, o kterou tu jde, rozhodným zmí,něný zákon, nikoliv stanovy úvěrniho ústavu. Nezáleží na tom, mluví-Ii se o zminěné vkladní knížce jako o kní,žce spořHelni, nebof odvolací sou'd míní
vkladníl knížku žalovalné, vydanou zmíněným úvěrnÍ'rn ú,stavem, a co do
právni povahy není rozdílu: mezi. touto vkl·adní' knižkou a spořitelní knižkou. Podle § 10 zák. Č. 302/20 jest vkladni ,knížka toho druhu papí,rem
na maljitele svědčícim a lze ,proto, smluvní zástavní ,právo na vkladu
u úvěrniho společenstva, o němž byla' vydána vkladní kní'žka, nabýti jen
odevzdáním vkladní knÍ<žky do úschovy věřitelovy (§§ 451, 1368 obč. z.,
srov. Č. 4129, 5446 Sb. n. s.). Na tom by nemohl" nic změniti ani' okolnost, kdyby úča·stnid byli mě!>i úmysl zřídMi a nabýti zástavního práva
. jen na části peněžitého vkladu.
čis.

15109.

K § 246 zák. o soc. poj.
Proti žalobě, podané nositelem pojištění podle § 246 zák. čís. 221/24
Sb. z.a n. proti tomu, kdo způsobil pojištěnci úraz, může žalovaný po-
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. hodnuti.
D II vod y:

'k c· 221/24 Sb. z. a n. v doslo.vu zákDna Č. 184/28
P odl e § -"46 za..
' " k d kt'
dle
Sb. z. a n. jde o zákonnou ce'si. Nárok ~3' nahradu s ,o. y', ery po _
ne
citovaného ustanovení přechází až do vyse poskytn~ty:h davek na t '
mocenskou pojišťovnu, muže býti se zda:~m uplatnov~n }'~uze po Ul"
pokud by jej pojištěnec mohl sám ulplatmh proh osobe treh (§§ 1394.
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i395 prvni větaobč. zák.). Dlu,žníku. přísluší najmě právo, užíti obran
svých proti dluhu převzatému (§ 1396 obč. záck.). Žalovaní dlužníci mohli
tudíž v souzené věci namHaU spoluzavinění pojištěncovo, a kdyby takové spoluzavinění bylo prokázáno., byla by na žalobkyni přešla jen poměrná část nároku, pří'slušejid pojištěnci podle § 1304 obč. zák. Jde také
o to, jaký vliv na žalobní pohledávku má smír, uzavřený dne ll. května
1932 u krajského soudl> v Č. ve spam Josefa S. (pojištěnce) proti nynějším žalovaným. V tomto sporu ,se domáhal Jase! S. pro týž úraz, který
jest í podklad'em nynější žaloby, náhrady škody a to na bolestném, na
u'šlém výdělku po odečtení poji,stných dávek žalující pojišťovnou mu
poskytnutých, za poškození jízdního kola, šatstva a prádla úhrnem
24.046 Kč a měsí,čního důchodu 560 Kč počína'jíc dnem 1. dubna 1934.
Podle smíru se zavázali žalovaní, že zaplatí žalobci k vyrovnání veškerých jeho nároků, zejména i budoucích jednou pro vždy 34.000 Kč.
Tento smír byl.ujednán dávno po úraze( jenž se stal 20. září- 1930) a
po té, kdy poskytla žalobkyně poškozenému pojistné dávky (I. j. podle,
žaloby v době od 20. září 1930 do 19. září 1931). Ježto tedy nároky po"
ji,štěncovy na náhradu škody přešly do výše ,poskytnutých dávek již před
ujednáním emíru ze dne 11. května 1932 na žalující nemocenskou pojišťovnu zákonnou cesí, nemohli žalovaní o této části náhradního nároku se vyrovnávati s pojištěncem a smírem nebyly dotčeny nároky pojišťovny, která na tomto smíru nebyla zúčas,něna a v je-jí'ž prospěch
podle tohotu smku ani nic nemělo býti plněno (§ 881 obč. zák.). Tímto
smírem byly tedy upraveny toliko vla'Stni nároky žalobcovy. Mylný jest
tudf.ž závěr odrvolacího sOl>du, že netřeba se v nymě'jším spom obírati
námitkou spoluzaviněni pojištěncova, ježto prý výše jeho náhradního
nároku byla dotčeným smírem s konečnou platnosti- upravena, poněvadž
v tomto spom jde o nároky, které ještě před smírem přešly zákonnou
cesí na žalobkyni. První, soud u,soudil ze skutkových okolností jím zjLště
ných, že poškozený pojištěnec má na nehodě, o' kterouž jde, větší vinu
než první, žalovaný a to v poměm 2: 1. V odvolacím sdělení potírá žalobkyně, která jako strana, ve sporu úplně zvítězivší,- nemohla podati
odvolání, toto zji,štění a z něho odvozovaný závěr prvního soudu. Odvolací soud, vycházeje z mylného nazírání' na věc, nezabýval se však
otázkou poměru zavinění a neučinil v tomto směru potřebná skutková
zjištění (viz Sb. n. s. 6370), ač to pro rozhodnutí tohoto spom má podstatnou důleútosl. Spor není tedy zralý k rozhodnutí (§ 510 c. ř. s.).
čís.

15110.

I když zůstavitel, jenž nebyl zbav,en svéprávnosti, trpěl duševní chorobou v době, kdy projevil poslední vůli, jest jeho poslední pořízeni
platné, nelze-Ii vyloučiti, že při zřízeni posledn! vůle jednal v jasném
okamžiku.
(Rozh. ze dne 4. dubna 1936, Rv I 1622/34.)
Zůstavitel otec žalobkyně a děd žalovaného· - zanechal posled,ni
vldi ze dne 28. listopadu 1928, jíž ustanovil universálním dědkem veške-

-čís.
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'ho svého jmění žalovaného. žal,obkY'ně napadá toto poslední poříz~ni

~rdíc, že zůstavitel v době jeho .sepsání ~"pěl duše.vní cho:obo~ .• ~a
loba byla zamítnuta s o u d Y v sec h trl s t o II c, n e j v y s
S o ude' m z těchto
dů

S

I 111

vo d ů:

františek Š., zů,stavite\., učini'l poslední pořízení dne 28. listopadu
1928; částečně byl zbaven svéprá~nosti pro. duševní cho;ob~. dne 9;
dubna 1929. Poněvadž tedy v dobe, kdy prOjeVIl posledm vulI, nebYJ
ještě zb«ven částečně 's'véprávnosti pro du'ševn,í chorob,,:, b'ylo podk
§ 565 obč. zák. věcí žal?bky:ně, ,,:?y dokazala, ze prohlasenr IPosledl~l
vůle se stalo ve stavL! dusevm nepncelnostI (Sb. n. ~. 6437). Te~to dukaz se jí ,nezdařil. Nálezem a po-sudkem zn~lce lekare ,z]Ishl prvy s5md ,
že františek Š. trpěl du'ševní chorobou semlni demenCI a to. ales'pon .od
1928 že pro toto duše. vní onemocnění· jest charakterIstIckou ztrata
srpna
,
,
• • ' kd •
.!'
paměti, jež ,se týká všech poznatků. v. dobe ?nemocn<;nI; • ezto, p.ame.
pro poznatky před dobou onemocnem porusena nebyva, .ze! ponevad z
'U v mce 1924 prohlásH Š., aby ža,]o-vaný stal s,; Je~n cledlcem'.:n elz•e
~yloučiti, že při sepi'sováni a zřízení své poslední vule jednal F:antI~ek s.
v jasném okamžiku. františek Š. trpěl sice od s:pna 1928 d~sevnr cho~
robou, ale ne takovou, která by naprosto vylucoval". u. neh? ~drav~
rozum při zřízení posledního poři'zení. Svědky posled'l1l vule :']I~1I1 prvy
soud, že františek Š. přišel dne 28. 1'Lstopadt; 1~28?0 ad~o.katnl kance:
láře, kde prohlásil aby sepsána byla posl'edm vule, ~e ~rČlte a !ozh?dne
pravil. že dédicem veškerého svého jměníl ustanovule,za~ovaneh?, ~e to
bylo přání I jeho' man'želky, aby na statku hospodanl, zalov,"n~, ze to
. také on i, jeho manže],kasHbili matce žalovaného, že ,zalobkyne ne?ostane nic, že jest odbyta, že při tom děla,l, franhsek S. dOjem človek~
úplně duševně zdravého a orientovaného, že mluvit při tom úplně volne
bez nátlaku že dle této projevené vůle byl tes,lament sepsan, františku Š. přeČten, že tento prohlásil testam:nt o s~psaný za ~voji poslední
vůli a také před třemi, s'vědky, na posledm vulI podepsanymI, ze testament vlastnoručně podepsal. Zů,stavftel prohlásil již v roce 1924, že jest
vůlí jeho i jeho manželky, aby se dědice:m s!al ž~lovaný. Ta.to okolnost
není· sice přímo rozhodná pro posouzem dusevmho stavu, zu,stavI:elo,~a
v době, kdy učinil poslední poHzení, ale má přece potud v~znam,. ze z.ustavítel později skutečně ustanovi,1 tohoto svého vnuka s.vym umvers~I~
ním dědicem v posledním pořízení. Na tom, zdali zůstavI'tel byl po'Zde]l
. zbaven svéprávnosti' úplně či jen částečně, nesejde.
čís.

15111.

K § 4 zák. čís. 70/73 ř. z.
.
Rozšíří--H společenstvo předmět podniku o nové odvětví činnO'stl, vy·
žaduje zásada pravdivosti společenstevní firmy, aby totO' rozšířeni bylO
vyjádřeno ve znění linny.
(Rozh. ze dne 7. dubna 1936, Rl 253/36.)
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P r V Ý s O U d nevyhověl' žádosti kon,sumního společenstva S., zapsané spoleečn,stvo 's r. o. v H.« {) zápis nových stamov do společenstev_
ního rejstříku. D ů vody: Firma spO'lečenstva podle § I stanov nevy_
hovuje předpisU' § 4 úk. Č. 70/73 ř. z. o společenstvech. Jak odst. 2 § I
stanov uvádí, jest účelem společenstva podporovati spořivost členů a
stavěti domy pro členy, kterýžto účel nedochází výrazu ve firmě společenstva označeného pouze jaJko »konsumni«. Nutno tudíž buď firmu
společenstva doplníti tak, že bude znitÍ': Konsumni" spořitelní a ,sta'vební
společenstvo »S.«, nebo 6nno'st v § I odst. 2 stanov obmeziti sku,tečně
jen na obstarávání potravin a jíného zboží, jak tam uvedeno, a spořitelni
a stavební

čilnnost

ze stanov vypustiti, což ,se mursÍ' státi novým ustllese-

ním valné hromady. Rek II r sní s o U' d potvrdil toto rozhodnutí
prvého soudu. D ů v o ,dr y: § 4 zák. Čí,s. 70/73 ř. z. ukládá pouze, aby
firma družs,[va bylra vza[a z předmětUl podnikání a ze znění firmy nemusí
býti patrna veškerá čilOnost dru~stva. S druhé strany však plaH í pro
firmu dmžslva zásada obchodního zákona o' pravdivosti firem (rozh.,
z 26. dubna 1900 Čí,s. 6167 A. K. 2490). Přebírá-Ii tedy dmž'stvo, dle
stanov nové dfi1ežité obory čimností, odpovídá zásadě pravdivosti, když
náznaky této činnosti se projeví ve firmě.
N e j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D ů vod y:
Rekurent odporuje souhl"sným u'snesením nižšfch soudů z důvodu
nezákonnosti (§ 46 (2) zák Čí,s. 100/31 Sb. z. a n.), činL tak neprávem, ,
poněvadž výklad rekurfsního ,soudu v příčimě pravdi,vosti znění firmy se
zřetelem na předpi,sy § 4 zák čís. 70/73 ř. z. se nepříčí jasnému a ne,pochybnému znění' nebo smyslu zákona, jehož bylo nebo mělo býti na
přírpad pOllžito (čl. V. zák.Čí's. 251/34 Sb. z. a 'll.), zejména když rekurujíd družstvo úplně přezírá nový dmh své čirnno,s1i: »stavěti domy«,
jenž je'St úplně odlišný od d'Osavadní jeho činnosti, a nepokusilo ,se ani
tvrdHi, že by tato činnost byla twké jen. činností vedlejšI, jwk to tvrdilo
v příóně přijím>iníčlernských úsporných vkladů - a vyvrátiti názor rekmsního soudu, že tu jde o nový důležitý obor jeho činnosti.
čís.
čl.

I. vl.

nař. čís.
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261/34 Sb. z. a n.

Rejstříkový soud nesmi povoliti za platHosii § 19 zákona čís. 44/33
Sb. z. a n. a čl. J. vládního nařfzenl čís. 261/34 Sb. z. a n. zárpis změny
sídla družstva, provozujícího peněžní a úvěrní nebo jiné bankovní obobody, do společenstevního rejstříku, dokud nemá doklad o svolení vlády
k rpřeložení sídla ve smyslu čl. J. (3) uvedeného vlád. nařizení.
(~ozh.

ze dne 7. dubna 1936, R II 82/36.)

P r v Ý s o u d povolil Hospodářské záložně v K. změnu firmy, pokud
se týče sídla, ve mění »Hospodářská zálo,žna v S.« a změnu tu z,"psal
do rejstříku. Rek u r sní s 'O' u' d k rekursU! Obč"nrské záložny v S.
žádO'st zamítl. D ů vod' y: Dle zá!kona z 2. březn" 1933 čís. 44 Sb. z.
a n. ve znění vlád. nař. z 22. prosince 1934 čís. 261 Sb. z. a n. jest až dO'
konce r. 1936 zakázáno ,přeložiti sídlo hlavního závodu nebO' pobO'čný
závod dO' jiné obce, leda že by Se jednalo o výjimku povolenou vládou.
O takO'vý případ nejde, neboť žádost o změnu stanov, spočívwjící v tom,
že se měnÍ' název Hospodářské z«ložny a že se mění též sídlo její, nebyla
reistříkovému 'Soudu dO'ložena žádným povolením.
. Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoIacímu rekursu.
Důvody:

Právem oříznal rekursní sO'ud Občanské z"ložně ve S. vla,stnost
účastnice ve 'smyslu § 6 úkon a čís. 100/31 Sb. z. a n., poměvadž tato
jako peně~ní ústav má vedle hospodářského zájmu také právní zájem,
aby soud učinÍ'! rozhO'clnutím o tom, aby nebyl trpěn protiprávný zápis
změny sídla rekuruFcího dmž:sva, poněvadž odporuje vížícím před
pisům § 19 zákona 6s. 44/33 Sb. z. a n. a čl. I d) vládního nařízení čís.
261/34 Sb. z. a n., 'Ů' rnichž nelze pochybovati, že byly vydány v zájmu
veřejném. a zakročení v zájmu veřejného pO'řádku: může vyjíti od kohOlkoUv. Z uvedenéhO' předpirsu plyne, že do 31. prosince 1936 nesměl
bez svo'lení vlády býti přeložen do S., sídla to Občanské záložny, žádný
nový peněžní ú'Stav. V tom spočívá právo, této záložny a bylo-Ii tot~
právo porušeno zápisem rejstříkového soudu, byla oprávněna napadatI
-tento zapi'S. Tuto pcoUzákonno,s,t vytýkala tato úč"stnice výsl:ovně ve
stíržnO'sti proti usnesení' prvé stolke. Rekurent nemůže ďů'vodně tvrdi,ti,
že naJbyl jako třetí osoba práv z onohO' v"dného zápi'su v rejstříku, poněvadž sám vyvo!'a;l stav rejstříkO'vý 's pOTll'šením uvedených předpisů
zá;konných, a nelze jej proto za Uetí ,osobu ve smyslu §36 z"k. čís.
100/31 Sb. Z. a n. rpokládati,. Pro toto řízení je lhostejno, jaké jsou
vnitřní, poměry Občanské záložny ve S., je-li to podnik jednotlivců, a zda
ztratU vlastnost společenstv". Ve věd lze sice přisvědčiU dovolacímu
rekursu, žev předpi'sech zákoma čís. 44/33 a vládního nařízenI Čí'S.
261/34 nebyl vysloven z"kaz měnirti znění firmy drUlžstev,avšak z toho
nemi'lže rekllfent nite vytěžiH, poněvadž dodatek ve firmě »ve S." by
_neodpovídal materielní pravdě, již nutno dodržeti (viz Čírs. 10829 Sb.
n.s.), kdyžtě při opovědinebylo doloženo, že vlá!d~ povolila k návrhu
mi;nisterstvafinancí v dohodě s pří'slušným mini'sterstvem pO' slyšení Po, radního sboru ve věcech peně~nictví přeložení sídla závodu, z K. do S.
ve smyslu čl. I (3) UlVedeného vládního nařízenI. Při zápisu změny společenrmevní smlouvy, jež má význam konstituHvní, právě tak jako zápis
O' zřízení' společenstva (§§ 8, 9 dru,ž. zák.), musí rejstHkovýsoud dle
§ 3 nařÍ'zeni čís. 71/73 ř. Z. z úřadu přihUžeti k tO'mu, aby předpisů
o přihláškách (o:pověděch) bylo šetřeno a musí zkoumati veškecé zákonné podmínky přípustnosti zá!pi1;U (na,řízení, ministerstva ~pravedlnosti
CiviJni rozhodnuti XVlII.
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ze dne 17. ledna 1900 ds. 4 Věstníku téhož ministerstva). Této povinnosti soud prvé stolice nedbal, .připustiv úpis změny sídla rekurujícího
družstva, aniž měl doklad o tom, že vláda povolila toto přeložení· sídla
ve smyslu čl. I (3) vládního nařízení čís. 261/34 Sb. z. a n. Rejstříkový
soud ovšem nerozhoduje o .přípustnosti takového .přeložení sídla, nýbrž
o tom rozhodují ji,né orgány veřejné správy, avšak soud ne·smí dří,ve
povoliti zápis takové změny do rejstříku spo].ečenstevního, dokud o tom
nemá doklad, že tyto orgány k tomu svolily. Rekurentem uváděný opačný
postup je v rozporu s doslovem vládního nařízenI. čís. 261/34 Sb. z. a '11.,
jež přímo zakazuje přeložiti sídlo hlavního závodu do jiné obce do 31.
prosince 1936 a dopouští jen v čl. I. (3) výjimky, jež váže na povoleni·
vlády. Dle toho musi zápi.soU do rejstříku předcházeti a soudu býti doloženo toto povo.leni vlády. Je proto nerozhodno, že rekurující dmžslvo
zakroči.Jo dodatečně u ministerstva zemědělství, aby mu bylo vládou
povoleno přesidleni do S.
čís.

15113.

obě. zák.
Třlletá promlčecl lhůta podle §
nárok ošetřovatele a poskytovatele

K § 1486 ds. 3

1486 čís. 3 obč. zák. platí také pro
výživy na náhradu nákladů ošetřo
vacích a vyživovacích podle § 1042 obč. zák. vznesený proti osobě povinné podle zákona k oše1řovánl nebo k výživě.
(Rozh. ze dne 7. dubna 1936, Rv II 220/36.)
zalujíd zemský fond předne.sl, že výlohy spojené s ošetřováním nemajetného oice žalované v zemském ústavu pro nervově choré v O. ode
dne 30. května 1913 až do jeho úmrtí dne 26. řijna 1931, činily zažalovanou částku. Tvrdě, že žalovaná, která jest maj etná, byla povi-nna tyto
náklady sama hradih, dom1ihá se jích z"placení na ní· podle § 1042 obč.
zák. P r v Ý s o u' d uznal' podle žaloby jen částečně, pokud zažalo·vané
náklady nebyly promlčeny ve lhůtě 31eté. O d v o 1 a c i s o u d vyhr?div SVéfi1U usnesenÍ" práVlní moc, uložil prvému soudu nové jednání
a ro·zhodnuti. D Ů' vod y: Podle § 1486 Čí's. 3 obč. zák. promlčuií se
sice ve třech letech ,pohledávky za stravování, ošetřování a léčení v ústavech, které slouží k tomuto účelu a stejnému promlčení podléhají' podle
§ 1480 obč. zák. pohledávky zadržených vyživovacich pHspěvků.
V tomto případě však jde o nárok podle § 1042 obč. zák. na náhradu
toho, co žalujkÍ' vynaložil za žalova'nou k tomu podle zákona povinnou
a pro takový nárok neplatí zvláštní doba promlčeci podle §§ 1480, 1486
obč. zák., nýbrž podléhá taková pohledá",ka řádnému 301etému promlčeni podle § 1479 obč. zák. (rozh. oČÍs. 10899 Sb. n. s.). Při posoUlzeni
zažalovaného nároku bylo tudí·Ž přihli·žeti k nákladům žalujícího, uplatňovaným za celou dobu od 30. května 1913 až do 26. ří'jna 1931.
Ne j vy Š š í s a u d nevyhověl rekursu a v otázce, o niž· tu jcte,
uvedl v

dlivodech:
{est při svědčiti žalované, že v souzeném případě, ačkoliv jde o nárok
dle"§ 1042 obč. zák., neplati 301etá lhůta promlčecí (§ 1478 obč. zák.),
nýbrž lhůta tříletá dle § 1486 čis. 30bč. zák. (Viz rozh. čís. 14009 Sb.
s.). Jde o nárok, jejž uplatňuje zemský fond jako zástulpce zemského
·ústavu pro nervově choré z důvodu výživy a ošetřování otce žarlované.
Dle § 1486 čis. 3 obč. zák. promlčují se však všecky pohledávky vzniklé
převzetím do výživy, ošetřo'vánÍ, léčenÍ', vychování a vyučováni osobami, které se tím zabývají, nebo ústavy, jež slouží· tomuto účelu. Toto
ustanovení je všeobecné, takže se týče jak nároků, které pří'Slušejí oprávněnému proti osobě ošetřované, tak i nároků, příslušejicích dle § 1042
obč. z@k. ošetřovateli a poskytovateli výživy proH o,sobě, která po zákonu byla k ošetřováni nebo k výživě povinována, ať již jako syn nebo
dcera, ať již jako otec nebo matka, neboť i nárok proti těmto osobitm
iest nárokem na nthradu nákladů ošetřovacích a vyživovacích a pod'Iéhá proto téže tříleté lhůtě promlčeci. Ostatně by postrád'alo všÍ' logiky,
aby nárok ústavu proti osobě požívajicí- ošetření se prom].čoval ve lhůtě
31eté, kdežto nárok druhořadý protí osobám subsidiárně zavázaným trval
. dále po celou dobu 30 let. Toto výjimečné v § 1486 čís. 3 obč. záik. obsažené ustanovení jest plně odůvodněno, nýboť jde o osoby, které na se
berou povinnost poskytovati výživu nikoli v ojedinělém připadě, nýbr~
.pravidelně po živnostensku za účelem docíleni· zisku, a o dobročinné
ústavy. Dá se u nich čekati, že vynaloží potřebnou péči i při vymáháni
náhrady výživného a nedopustí, aby náklady ty prodlením času VZl'O'stly;
nýbrž, že vymáhati budou náhradu nákladů těch dle po.vahy vyživova.cích přispěvků v krátkých úsecích časových, poněvadž jen tak se snadno
unese plněni vyživovad povinnosti a náhrada nákladů na výživu. vynaložen),ch, kdežto náhradní nárok, týkajicí se vyživovacích dávek, trvajícícb déle tři roků, mŮže se státi svoíí výši nedostižným a může ohroziti
existenci povinného. Na judikát čis. 81 ze 17. prosince 1873,01. U. 5177
nelze se ·odvolávati, poněvadž nové zněni § 1486 čis. 3 obč. zák bylo
stanoveno třetí clHd novelou z roku 1916, čímž na'Stala změna v právu
pced tím platném (viz výklad proL Svobody k § 1042 obč. zák. v ko-.
menláři Klangově k obČ. zák. str. 936).
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Podmínka § 368 odst. 2 ex. ř. musí býti splněna jen, když se ínte. resse uplatúuje u soudu exekučního, .iinak lze uplatňovati interesse kdykoliv, i před zahá jenlm exekuce.
Právo volby podle § 12 odst. 2 ex. ř. má dlužník i při alternativním
zmocněni

podle § 410 c.

ř.

s.

(Rozh. ze dne 8. dubna 1936, Rv 11137/34.)
26'
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Rozsudkem ze dne 6. února 1929 byl žalovaný Jindřich C. M. uznán
povi,nným zaplatiti žalobkyni Marianě R-ové částku 8000 zl. k,~nv. měny
ve skutečném stříbře, 20 zL na 1 Kolinskou marku ryztho stnbra nebo
v jiných menách úplně stejné vcni,třní hod'nOty nebo 74.539 Kč 36 h se
4Yz % úroky od 1. ledna 1923 a 5% úroky z prodlení od 1. března 1923
a útraty sporu v částce 10.023 Kč 20 h pod exekucí. Vrchm soud rozsudkem ze dne 6. června 1929 zamitl odvolání žalovaného a odsoudil
ho k zaplacení útrat řízení odvolacího v částce 1.306 Kč 20 h. Nejvyšší
soud zamítnuv odvolání dne 12. září 1930, odsouclH žalovaného k zaplacení nákladů 'clovoladho 5í'zení, v částce 2.237 Kč. Dále zavázal se žalovaný k zaplacení dalškh mimosoudních útrat v čilstee 1.000 Kč; Dopi'sem ze dne 23. června 1930 vyzval zástupce žalobkyně Dr. W. zastup ce
žalovaného Dr. H-ého, aby zaplatil částku rozsudkem při'znanou, d;:, 3,1.
prosince 1930. Na to Dr. H. dopisem z 26. června 1930 odpovedel, :.~
jeho mandant zažalo,vanou óťstku per 74.539 Kč 36 h. zapl.ah nelPozd~II,
do 31. prosince 1930 i s úroky a útratami všeoh tři stohc a utra,taml smučího jednání, a že zároveň zařizuje, aby jako ~plátka na tento dluh byl
poukázán k rwkwm Dr. W-a obnos 21.680 Kč ,s úroky ocl 1. bstopadu
1928, jenž jest u!o,žen na vázanou knížku u Zemské bamky'. V únom.1931
stalo se mezi zástupcistmn vyúčtování, načež v d'oprse ze dne 14. unora
1931 sděLil Dr. H. Dr. W-ovi obsah téhož takto: žalovaný Jindřich C. M.
měl zaplatiti kapitál 8.000 zl. konv. měny ve střibře nebo v jiných mincích stejné vnítřní. hodnoty, nebo 74.539 Kč 36 h, úroky a útraty spom
45'.962 Kč, úhrnem 120.501 Kč 88 h. Na tento obnos bylo zaplaceno:
dne 21. července 1930 23.283 Kč 70 h, dne 21. ledna 1931 50.000 Kč,
úhrnem 73.283 Kč 70 h. Tím jsoll zaplaceny úroky a útra~y 45.962 Kč
52 h a z k"'pitálu 27.321 Kč 18 h, t. j. 36'654% hpi,tMu. Současně žádal
v tomto clopise Dr. H. povolení lhůty do 15. března 193,1 ke koneč~ému
vyřízení této věci. V dopise ze dne 16. února 1931 Dr. W. potvrdl'l Dr.
H-ému že toto súčtov,;,ní se shoduje s jeho účtováním, a vyzval ho,
aby zaplatil nedopl,a'tek 47.218 Kč 18 h s 5% ú~?k~.ocle dne,}' března
1931 ve vyžádané lhútě do 15. března 1931, a pnpoJl,I' jako pnlohy složenku za účelem ,placení-. Tato lhůta k zaplaceni nedoplatku 47.218. Kč
18 h nebyla však dodržena a po opětných urgencích. byla Dr. H::-emu
wdělena nová IhM", ku placení do 15. května 1931. Dopl'sem z 23. brezna
1931 sMm Jarolím F., že se zav"zal vůči žalo,vanému zapl~titi, po pří
padě uhraditi všechna břemena na velko,statku S. v zemskych deskach,
po případě knihách pozemkových váznoucí, a ze clo sou/boru těch!o
jeh~ povinnosti patří i pohledávka, jež jest žalobou. ;,ymáhána.a ze
hodlá nedoplatek na zákl,adě súčtováni 63'346% k.<Iipltalu s .5~ uro~'y
za čas od 1. března 1931 do 31. března 1931 zaplahtI v elektwmch stnbrných mincích, poněvadž vzhledlem k tehdejšímu kursu stříbr~ byl. by
nucen použíti možnosti placení ve stříbře dle rozsudku stanovene.A~sak
Dr. W. dopisem z 26. března 1931 zamítl nabídku Jarolíma F:a jako
nezpůsobHou ku splnění závazku žalovaného. Zástupce ž~lovan~ho Dr.
H., který byl vyrozuměn o nabídce Jarohma F-a a sta'~,ov!'sku zastupce
žalobkyně, prohlásil pak dopisem z 29. dubna 193!, ze )eh'O ~~ndant
ponechává soudu rozhod1nutí Qtá~ky, je-li žalobkyne povmna pfljmoul!
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střibro nabídnuté Jarolímem F-em. Dne 26. května 1931 složil Jarolím
F. pro' žalobkyni do úschovy soudu třináct sáčkŮ.á 50? kusů j:dnokorunových a tři sáčky á 1000 kusech jednozlatkovych. zalobkyne .bez
nrejudke svého právního stanoviska, že žalovaný jest :povmen k upln.emu
~Inění v Kč, po p'řípadě k úhradě škody vz,niklé klesnutím kursu stříbra:
vybrala tyto uložené střibrné mince, toti<ž 2.999 jednozlatkové (stříbrny
'zlatník scházel) a 6.500 jednokorunové a v:yoměnHa' je u Národní banky
dne 3. května 193Q za 17.268 Kč 50 h (váha ryziho stříbra čini],a 59'960
kg za 1 kg placeno dle kursU' Národní banky 288 Kč). ža'lobkyně tvrdÍ':
žalovaný byl odsouzen alternativně k zaplaceni určité sumy elektivních
stříbrných mincí nebo č,rstky 74.539 Kč 36 hs pns!., měl tedy dle rozsudku právo volby a vykonal toto právo volby ve prospěch Kč, jednak
částečným plněním v Kč, jednak vý,slovným prohlášením. Plnil totiž k zaplacení dluhu fO'zsudkem u"čeného dne 21. července 1930 23.283 Kč
70 ha d,ne 21. ledna 1931 50.000 Kč. Kromě toho převzacl zalplacení' nedoplatku dle súčtování v únoru 1931 konaného per 47.218 Kč s 5%
úroky ode dne 1. března 1931 vý'slovně dopisem ze dne 14. února 1931
a žádal sám k tomuto placení o lhůty, které mU' byly povoleny. Volební
právo jeho tedy zan.iklo a- od volby jedenkráte vykonané zwpravMi svů:i
dluh v Kč, nemůže jednostranně u'stoupiti bez souhlasu žalobkyně. P?
dobropiSU' výtěžku stříbrných mincí v obnosu 17.268 Kč 50 h, z čehoz
připad'ají 3.934 Kč 82 h na 5% úroky ze 47.218 Kč !8 h za dobu. ~d
1. března 1931 do 1. listopadu 1932 a zbytek 13.3,34 Ke 68 h na kapltal,
zbývá nedoplatek 33.883 Kč 50 h,g 5% úroky ode dne I. !ilstopadu 1932,
zaplacení tollQ!to obnosu však žalovaný odmítá. Avšak žalobní' nárok
jest též odůvodn.ěn i, pro případ, že by žalovaný byl oprávněn plniti
zbytek svého dluhu ve stříbře. Zažalova,ný kapitál byl totiž splatný dn~
I. ledna 1923 a žalovwný byl by jenom zproštěn, kdyby byl zapl'atr~
v den splatnosti v efektivním stříbře. Kdyhy byl býval žalovaný zaplahl
v den splatnÚ'sti elekUvní stříbrné mince, byl by žalobce obd,ržel za
1 kg ryziho střibra 700 Kč, avšak následkem opožděného plnění a klesnutí kursu stříbra bylo docíleno za 1 kg ryzího stříbra jenom 288 Kč,
Stfíbrné mince žalovaným, po připadě jménem žalovaného plněné měly
obsah 59'960 kg ryzího stříbra. Škoda žalobcem takto způsobená sestává a) ze ztráty kursu, jeŽČÍ-ni za 1 kg 412 Kč, celkem tedy 24.703 Kč
52 h, bl z ušlých 5% úroků z 24.703 Kč 52 h za dlobu od' 1. ledna 1923,
t. j. dne splatnosti, až clo dne podání žaloby, t. j. 1. prosince' 1932,
12.288 Kč 83 h, úhrnem 36.952 Kč 35 h. žal'O'bkyně :proto navrhuje, aby
.žalovaný byl U'znicn po'vinným zaplatHi žalobkyni částku 33.883 Kč 50 h
S 5% úroky ode dn'e 1. listo:padu 1932. Eventelně pak navrhuje žwlobkyně v případě, že by soud této žalobní prosbě nevyho,věl, odsoUlzení
'žalovaného k náhradě škody v částce 36.952 Kč 35 h s 5% úroky od
2. prosince 1932. P r v Ý s o li' d' odmÍ'll žalobu s návrhem na zaplaceni
33.883 Kč 50 h a nevyhověl ,pro tentokráte druhému žalohnimu žádání
na zaplaceni 36.952 Kč 35 h. O dv o I, a c í s o u cl nevyhověl ani rekur,su do odmí,tací části prvého rozsudku ,"ni odvolání do roz,sudku, jimž
byla žaloba zamítnuta. O ů v o rl' y: Když dluaník po rozsudku pmhlásf,
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že uznává za. svou povinnost to, k čemu jest odsouzen, nemění se tím
jeho závazek z rozsudku, také sečkání věřitele se změnou platební Ihltty
v rozsudku stanovené má jen ten význam, že věřitel jest novým ujednáním vázán, ale rozsudek zůstává exekučním titulem a dlužník má jen
obramu proti exekuci" když věřitel by povoleného sečkáni nedbal (§ 35
ex, ř,). Tvrzené ujednání mezi stranami, že na místo alternativní oblie
gace nastoupil jen závazek plnili v československých korunách, nemě
nilo by také nic na věci, neboť rozsudek odsuzuje žalovaného také
k plnění v této měně a to právě 6ní žalobu na zaplacení zbytku přisoue
zené pohledávky zbytečnou; zd'aU melže žalo'vaný voliti ještě z alternativ v rozsudku, může se vyřídIti jen v případném exekučním řízení.
Okolnost, 2e strany ujednaly, ",by ža:lov",ný z'lplati! ještě 1.000 Kč na
mímosoudní útraty, jest bez významu, ježto tento obno,s vyrovnán jest
z poskytnutých ji!ž .splátek podle souhlasného súčto·vání v únoru 1931.
Procesní ekonomie, které se žalobkyně dovolává, právě vylučuje tuto
žalobu, ježto je zbyte,čná. Žalobkyně může svůj právní' nárok, nedoplatek pohledáV1ky s příslušenstvím již .přisouzené, exekučně vymáhati.
Požadovati interesse podle § ·368 ex. ř. nelze, neboť ani žalobkyně netvrdí., že se zřekla pOlkračovánÍ' v za:hájenérn již exekučním řízenC aneb

že by exekuční' řízení ·zůstalo bez výsledku; dokud tyto okolnosti nenastaly, nelze požadovati interes,se neb škodu následkem neplnění závazku' (§ 368 odst. 3 ex. ř.). Tento eventuelnínárok .iest proto před
časný, a, ježto lze vésti> exekuci pro zbytek pohledáViky, také zbytečný.
Lze ovšem uplatňovati škodu prodlením vzešlou, ale kde již jest rozsudek a pi'iznány úroky z prodlení, jest i pro návrh na nithradu škody
exekuční tíml, nebol' škoda prodlením v placení peněžní jistiny vzešlá
nahrazuje se úroky z prodlení (§ 1333 obč. zák.). Pokud žalobkyně
odvozuje nárok na placení 36.952 Kč 35 h s přísl. z toho, že plnil žalo_
vaný, po prípadě za něho Jarolím p, opožděně ve stříbře, které mezitím
pokleslo v kursu, nelze z toho zatím nic jiného dovozovati, než že popřípadě není splněn ještě závazek z rozsudku, podle kterého,žalovaný
mohl plniti v československých korunách, n"bo efektivně ve střibře.
Druhá žalobní žádost byla by vskutku jen uplatněním interesse pro nesplnění, jak žalobkyně sama nárok ten označuje, ale pro toto uplatnění

nejsou

-

ještě

dány zákonné poclmínky.

Ne j v y Š š í oS o u cl odmítl dovolací rekurs, pokud žaloba byla odmítnuta, jinak dovolání nevyhověl.

D

ů

vody:

Žalobní nárok na doplacení částky 33,883 Kč 50 h byl prvým soudem
odmltnwt z důvodu věci roz,souzené a usnesení to bylo odvolacím soudem potvrzeno, Tím byl tento žaJobní nárok vyřízen s konečnou platností. Eventuální návrh žalohní na z"pl",cení 36,952 Kč 35 h s příslu~en
slvím jako náhrady škody, způsobené žalobkyni opožděným plněním a
klesnutím kursu či'slého stříbra byl zamf.tnu't pro tentokráte, Názor od-

volacího soudu, že požadovati interese podle § 368 ex. ř. nelze, 1ežto
žalobkyně ani netvrdí, že se zřekla pokračování v zahájeném již ,:xekttčním řízení, nebo že exeku'ční' řízení zustalo bez vý,sledku, lest ovsem
mylný, neboť tyto podmínky stanoví § 368 odst. 2 ex. ř. i,en pro přf,~ad,
když věřitel chce interese l1'platňovalt u soudu exekučmho, Chce-II je
uplatňovati II soudu jinak k tomu příslu'šného, m~že je uplatň;lVati ~dy. koliv, i před zahájením exekuce, Odstavec druhy § 368 ex. r; nent. Dle
jiného, než pouhý předpis kompetenční (Hora, System exekučmho prava,
vyd, z roku 1930, str. 269 a Neumann-Lichtblau, Kom., vyd. z r~ 19?~
k § 368 ex, ř., str. 1122-1123). V tom má dovolatelka pfOJvclu, preh!m
však že u~t't1lovení § 368 ex, ř. týká se jen třetího oddílu exekl1'čntho
řádu: tedy exekuce, aby něco bylo vykonáno .n~.~ opo~i~ut? ~ravo'Plat
ným rozsudkem ze dne 6. února 1929· byl nym l'Z zemrely Jtndnch C.-M.
odsouzen, aby žalobkyni' zapl"U1 8,000 zl. konv. měny ve skutečném
stříbře 20 zl. na jednu kolínskou marku ryzího střibra, nebo v jiných
mincích úplně stejné vnHřní hodnoty, nebo 74.539 Kč 36 h s pří'slwšen
stvím. Žalovaná strana z"'platila žalobkyni na tuto pohledávku s přís!.
73.283 Kč 70 h a zbytek 47.218 Kč 18 h chtěla zaplatiti v efektivních stří
brných mincich, což vš",k zástupce žalobkyně zamítl, a vybral stříbrné
min'ce k souc!usložené v hodnotě 17.268 Kč 50 h jen jako částečnou úhradu
zbývajícího dllthu. Podle § 12 odst. 2 ex, ř. přísluší-li dlužníkovi volba
meZÍ' několikerým plněním, mů·že dlužník vykonati právo výběru tehdy,
neobdržel-Ii věřitel ani zcela, ani z části plnění, které si byl vyvolH, při
čemž je zcela nerozhodno, zdali 'Pln~ní se stalo dobrovolně či exekucí.
To platí nejen při alternaHvním závazku, nýbrž i při alternativním
zmocnění podle § 410 c. ř. s., neboť ani při a1ternativním zmocnění nemá
dlužník bez ·souhlasu věřitelova ,právo plniti část svého závazku v penězich a část jinak. Mo·žnost použití § 12 odst. 2 ex. ř. v tomto pří'padt'
na dlužníka vycháú z toho, že se dlužník .při alternahvním zmocnění
ocitá v téže situaci jako' při alternativním závazku (Nellimann-Lkhtblau,
Kom, k § 12 ex. ř., str. 94--95), Za tohoto stavu věci je tedy možné, že
žalobkyně, uóní-Ii ex"kuoní návrh k vydobyU zbytku své pohledávky
v I<!č z rozsudku ze dne 6, března 1929, bude míti s návrhem tím ús,pěch,
a, dokud zde tato možnost jest, je skutečně eventuální návrh žalobní na
náhradu škody, způ'SObené žalobkyni opožděným plněním a klesnutím
kur,su čistého' stříbra před'časný. ZdaIi je nárok ten, nehledě k jeho 'Před~
časnosti, také neod:ůvodněný, netřeba se v tomto 'sporu zabývati. že
. mezi spornými stranami bylo v roce 1931 při tom, když pro žalobkyni
byly složeny stříbrné mince k úhradě zbytku její IPohledávky, umluveno,
. že sice původní rozsudek pokládá se za splněný, pří čemž si žalobkyně
vyhf<l!dila nárok na nithradu škody z důvodu opožděného plnění, a že
bylo protO' mezi stranami též umluveno, že žalobkyně nepovede exekuci,
n}Óbrž že pOlM žalobu, nebylo v první stolici tvrzeno, ani soudem zjištěno.
To uvedla stran", žalovaná teprve v odvolacím sdělení a žalobkyně
s jistou obměnou až teprve v dovolání. Nelze proto k této okolnosti při
hlížeti.

I
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Promlčecí lhůta § 1486 čís. 1 obč. zák. platí i pro pohledávky neobchodních a nevýdělečných podniků, pokud se zabývají dodáváním
věcí nebo prováděním . prací za úplatu.
Kdy počíná se promlčení pohledávky z dodávky věci.

(Rozh. ze dne 8. dubna 1936, Rv I 1678,/34.)
Žalovanému bY'l·y na jeho objednávku dodány z či,stid kanalisaaní
stanice v B., která je ve vlastnictví, žalující obce, kaly za částku 2.869 Kč
95 h. žalující obec tvrdíc, že kaly byly dodávány postupně, a že účet
na částkU' výše uved'enou je ke dni 31. března 1930, navrhla, aby uznáno
bylo právem, že žalovaný jest povinen ji tu,to částku zaplaHti. žalo.vaný
namítl proti žalobě jednak s,voji protipohledávku započtením, jednak
promlčení zažal"Ované pohledávky. P r v Ý s o u d neuznal žalOlbní nárok
ani za;počtenim namí·tanou pohledávku důvodem po právu. O d vol a c i
s o u d nevyhO'věl o-dvo']áni. D ů v o cl y: Jde o to, zda pod pojem »jinaké
obchodní provozo,vánk< podIe čIs. 1 § I486 obč. zák. spadá prodej kalů
obcí provedený. Dle § 6 obč. zák. při použivání zákona nesmí mu býti
dáván jinaký 'smysl, než jaký vychází z vlastního smy21u slova z jasného úmyslu zá,kono-dárcova. Činnost O'bce, pokud jde o pC0dej kalů,
jest jen nepatrnou' součásti obsáhlého hospodářství obecního, a,e Dřes to
podle povahy věci je to obchodní provozování, nikoliv živnostensL"', ne
sice kupecké, ",Je jinaké obchodní, .neboť se jím docHuje zisk, poněvadž
tu jde právě O· prodej. Není. rozhodné, že tento úsk nedá se srovnati
s náklady na čistici s-(anid vynakládanými. Správné jest, že jest 6ta-ti
dobu promlčení od .spl·annosti pOhledá"ky, ale, ježto, nebylo ani žalující
tvrzeno, že byo splatnosti· .něco bylo umluveno, byla kUlpní cena ihned
splatna při dodání, a ná,sledkem toho, že dodávka se stala v roce 1927,
jest promlčena, když žaloba byla podána 19. května 1932.
N e j vy ŠŠ I s ou d nevyhověl dovo·lání.
Důvody:

Dovolání vychází ze správnéhO' předpokladu, že Nnnost obce, zálež·ejíd v či'štění mě-sta, UdTžování 'stok a kanal,Ďsa'čnÍ- stanice, není ,obchodním provozováním a že 'čilsticí stanice soustavné kanaHsa.ce obecní není
a nemů'že býti' podnikem podrobeným živnostenskému řádu, nýbrž že
obec provozujíd tuto 6sticf stanici> plní· úkoly uložené jí obecním řádem
a jinými' přeclpisy v oboru místní a zdravotní poHcie. Leč v souzeném
případě nejde o vlastní, úkon, sp3Jdajíd do této. veřejnoprávní či,nno,sti
obce, nýbrž jde jen o to, zda v prodeji a v dodávání kalů z kanaHsační
.stanice lze spatřovati »obchodní, provo2lQ.vání« ve smyslu § 1486 čís. 1
obč. zák. a zd-a tudí'ž pohI.edáV1ky obce za dodání kalů se promlóu'lí' v tři
leté promlčecí do·bě, stanovené v § 1486 obč. zák. Netřeba se proto
podrobněji zabývati dovOllateI6nou výtkou, že při· vzniku aJ da'lším vykomávání povinno·sti obce starati, se o čistotu a tedy i kanalisaci mě'sta,

°

schází znak dobrovolnosti, vyžadovaný pro ,.Y?ter.n p~ovozovanI, ~:bo:
prodej kalů z čisticí stanice jest sám o sobe JIZ Jen ukon ho~?odarskJ
a nikoUv zdravotně"policejní-. že šlo o dodávku podle § 1486 ·CIS. 1 obc.
zák. o tom mezi, stranami nebylo sporu. Do.volání však má za to, že
prodej a' dodávání- kalů obcí soukromým osobá.1!' nespadá ,pod t~to ustanoveni, ježto nezbytným pojmovým znakem »Jlnakého obchodnt?o. ,pI:O~
vozo.vání« po rozumu § 1486 ·Čís. 1 obč. zák. jest, aby se ~odan1 ~ecI
dělo za účelem docílení úhrady výdajů cloda·vateIo,vých, odmeuy za jeho
námahu a podnikatelského úsku. Ježto VŠaJk ža-lující obec z výtěžku ~~
prodej kalů nedocHuje ani krytí, nákladů spOjených ,s provoz,e~ ČI,sllC!
stanice, nemůže ,prý býti' řeči o nějakém obchodním provozov"n1. Za~~n
sám mluvě v § 1486 ČÍ-s. 1 obč. záJl<. o »jinakém obchodním ,provozovam«
(»sonstiger gescha!tlilOher Betrieb«), tento pojem bliže nevymezuje. ~n1
z motivu k § 194 1lI. dílčí, novely k občanskému, zá'konu. nelze v teto
příčině nic vyčísti. Povšechně lze říci, že v tomto, .IPojmu JSOU zahrnll't~
vedle podniků ži·vnostenských také všechny podmky obchodm, I kdyz
nepodléhají živno·stenskému řádu. Avšak ani tím nemůže býti tento po-jem vyčerpán, poněvadž hy jinak v § 1486 čís. 1 obč. zák., jenž mlu~i
také o provozování živnostenském a kupeckém, byla slova »nebo v l}"
nakém obchodním provo'zovánk< zbytečná. Již z této úvahy plyne, ze
8 hledi,ska otázky zvláštní doby promlčecí, stanovené v § 1486 olbč. zá'k.,
. jest nutno bráti- zmín-ěný pojem ve smyslu širším a že tudrž pod něj lze
zahrnouti také podniky třeba neobchodní' a n.evýdělečné, pokud se zabývají dod<ivánim věcí nebo prováděním prací za úplatu, neboť úvahy,
které vedly při novel,i'saci občanského zákon~k~ k, z~vedení..zvláštní, zkrá~
cené doby promlčed pro pohledávky za d?dam veCI ~ebo .,provedem pr.ac!
nebo· za jinaká plnění v pro.vozování Žlvnostens-kem nebo kupeckem,
dopadaji také na promlčení podobných .pohledávek. takový.chto n,;,'obchodních a nevýd·ělečný·ch podniků. S tohoto, hledIska n"m pak zavady, aby i. činnost obce pražské, ze které vznikla zažalovaná pohledávka, - toti·ž prodej a dodávání' kaIů z čistid stanÍlCe - nebyla podřaděna pod pojem »jinakého obchod~ího prov?.z0vání« ve s~y'slu § 1.4~6
čís. 1 obč. zák., a nezáJeži na tom, ze O'bec pn tomto prodeJ! necloclluJe
zisku, nýbrž že výtěžek z prodeje slouží jen k čás!e-čné úhradě značn~ho
nákladu, spojeného s provozem čisticí staní·ce. Uznavše, že, pr? zaza. lovanou pohledávku platí tříletá promlčeCÍI ·doba § 1486 obc. zak., posoudily tedy nižší soud~ věc pO' p,ráv~í st:ánce sR~á.',On,ě. ,Co se týč~
O'tázky ·l<dy počala běžel!' promlčec!· Ihuta, Je,st uvaZl"Í!, ze slo o kOl1pl
a že p~dle § 1062 obč. zák. byl kupitel povinen zaplatili! kupní cenu z~
dO'dané kaly hotově ihned při jejich převzetí. Jeho povinnost k zaplacem
'na-stala tedy již odběrem a nebyla závislá na vystavení účtu, který j e8
jen oznámením pohledávky a skutečným p.ožádáním o zaplacení,.kdyz
. se vystavuje po odběru (srov. rozhodnutí ČI·S. 12465 Sb. ~. s.). V'yJ1mk~
z této zásady bylO' by lze uznati jen tehdy, kdyby bylo. byvalo vyslovn~
nebo i jen mlčky ujednáno, že povinnost zaplatlÍ! kupm cenu za dod,,:n~
k"ly nastává později než jejich dodáním, zejména teprve dnen; zas lam
účtu nebo nějaký čas později, nebo kdyby byla V' tomto smeru 1!'e~!
stranami zachována zvyklost při déle trvajícím obchodním spojem.
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V této příčině však žalobkyně v první stolici nic nepřednesla a netvrdila
zejména nějaké ujednání nebo zvyklost, že povinnost žalovaného zapla_
titi kupil1í cenu za odebrané kaly měla nastati teprve ke dni vyúčtování,
\. j. 31. března 1930. Poněvadž je zjištěno, že kaly, jejichž zaplacení se
žalobkyně domáhá, byly dodány již v roce 1927, a žaloba byla podána
teprve dne 19. května 1932, je žalobní nárok promlčen.
čís.

15116.

v námitkách pro'U soudni výpovědi i námitku zahájené rozepře, k čemuž
byly oprávněny (viz rozh. čís. 9~47 Sb. '~~ s.«. Tato nál,:i~ka ?yl~ opodstatněna, neboť v obou sporech slo o tytez strany a tentyz pravm na!Ok.
První soud měl proto k dotčené námitce žalovaných soudní výpověd·
odmítnouti (§ 233 a obdoba §§ 261 l. a 562 lIl. c. ř. s.). I když tak neučinil, nýbrž .spojH oba spory .k společnému projednání, a i když žalo~
· vané tuto vadu nevytýkaly ani v odvolání ani v dovolání, musí dovolacl
soud k ní přihlížeti.z moci úřední (§§ 240 lll., 471 čís. 6, 513 c. ř. s.),
a musil, ježto rozsudek v příóně soudní výpovědi prvním soudem vynesen nebyl, za použití § 475 odsl. 3 c. ř. s. se omeúti na odmítnutí této

Byla-li dána z téhož nájemnlho předmětu k témuž termínu dvojí vý(mimosoudnla soudní) a proti obojí výpovědi byly podány námitky, nutno druhou výpověď pro překážku zahájeného sporu z moci
úřadu odmítnouti, a to i v opravných sto\iclch.

výpovědi.

pověď

čís.

Oprava zřejmého početního omylu převzatého dn rozhodnuti vyšší
stolice, i když strana omyl ten nevytkla v opravném f'Ízeni a zažádala
o jeho opravu až po pravoplatnosti rozhodnuti.

(Rozh. ze dne 8. dubna 1936, Rv I 377/36.)
Žalobk)'ně dala žalovaným dopisem ze dne 28. června 1934 pololetní
mimosoudní výpověď ke dni 30. prosince 1934 z obchodní místnosti, .
kterou měla od žalovaných najatu; proti této výpovědi podal)' ža.]o,vané
dne 5. července 1934 námitky, o nichž bylo nařízeno ústní jednání na
21. srpna 1934. Dne 30. června 1934 dalI a žalobkyně žalovaným z téhož
nájemního předmětu k témuž termínu soudní výpověď U' okresního
soudu; také proti této výpovědi, podaly žalované námitky, které došly
k jmenovanému @udu dne 10. července 1934. P r v Ý s ,o II d s>pojil
obě sporné věd' ke spoleonému jednání, uznal však rozsudkem ze -dne
5. června 1935 jen (mimosoudní) výpověď z 28. června 1934 za účínnou,
kdežto o soudní výpovědi nerozh!ocH, nýbrž uložil jen žaloblkyni, aby
nahradila žalovaným útraty vzešlé druhou výpovědi. Odvolací soud nevyhověl odvo'lání.
Ne j vy Š š íso II d z podnětu dovolání odmHl soudní vi'pověď,
kterou dala žalobkyně žalovaným.

Důvody:

Postuip prvého soudu neodpovídá předpisům civilniho řádu soudního. Podanými námi,tkamí proti mimosoudní vý,pov,ědi zahajuje se
sporné řízení (vi'z plen. usnesení ze dne 21. května 1931, Pres. 221/31,
čís. 10807 Sb. z. a n.). Tímto okamžikem nastalo zahá!jení roze. pře, které v jiných sporech nastává dOfUlčením žalobního spisu
žalovanému (§ 232 c. ř. 'S.); k tomuto procesnímu úkonu nemůže při
rozeně dojíti, jde-li 0' mimosoudní výpověď, neboť tato nabývá povahy
žaloby teprve podáním námitek (§ 571 c. ř. s.). Zahájení 'sporu má úči
nek, že pokJld trvá, nesmí býlí' o vzneseném nároku ani u téhož, ani
u jiného· soudu právní rozep'ře prováděna; ža,lobu po zahájení dřívějšíhO
sporu pro týž nárok podanou jest k ná'Vrhu nebo z úředni moci odmítnouti (§ 233 .c. ř. s.). V souzeném případě u;platňovaly žalované již
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(Rozh. ze dne 8. dubna 1936, Rv II 67/25.)
Ro'zsudkem nejvyšMho soudu ze dne 10. března 1925 č. j. Rv II 67/25
uznán žalovaný cukrovar povinným platiti .žaKč 66 h za dobu od 1. ledna 1920 do 31. cerza dobu od 1. srpna 1920 do 31. prosince 1920
od 1. ledna 1921. žalobce (jeho pozi'lstalost)
tvrdí, že služební jeho doba od 9. září 1889 do 31. prosince 1892 mu
byla nesprávně počítána jako 2 roky 3 měsín a 21 dnů, 3JČ ve s~ut;č· nosti jest o jeden rok delší a že dúsledkem toho bylo' mu na pens1Jnl~h
poži,(cích .přiznáno o 192 Kč ročně méně než mll' při správném ,početntm
základu přísluší. žádá proto o opravu rozhodnutí nejvyššího soudu
podle § 419 c. ř. s.
•...
,. .
N e j vy Š š í 's o II d uznal podle zadosh a opravIl SVU] vyrok tak,
že žalovaný jest povinen plaHlí žalobci jako odp06vné za čas od I. ledna
1920 do 31. července 1920 měsí·čně 506 Kč 66 h, za ča,s od· 1. srpna 1920
do 31. prosince 1920 měsíčně 419 Kč 98 h, a od 1. ledna 1921 počinaje
měsíčně 420 Kč 71 h.
(čís. 4799 Sb. n .s.) byl
lobci pensi měsičně 490
vence 1920, 403 Kč 98 h
a 405 Kč 71 h za dobu

Dílvody:
·

Jde o zřejmou početní, chybu, která se sběhla ji'ž v rozsudku procesního soudu, jejíž důsledky se však jeví také v opravovaném rozhodnutí nejvyššího soudu. V rozsudku procesního soudu počítána. byIa zř,ej
mým omylem doba od 9. září 1889 do, 31. prosmce 1892 'jako lhuta
2 roků, 3 měsíců a 21 dnů, kdežto ve skutečnosti při správném počítání
je tato lhůta o jeden rok delší. Tím se zvýší jeden rok tl1ké celková
služební doba na 24 let 7 měsíců a 15 dnů, a zaokrouhlená služební
d'Oba, která počítána byla v rozsudku 24 služebními mky, dosahuje
správně 25 let; nárok žalobcův zvyšuje se tedy podle zá:sad U'Znaných

°

-

Čís.

-

15118 -

Čis.

15119 -

412
oběma soudy na rok o 192 Kč a připadá tedy na jeden měsic zvýšeni
o 16 Kč, jak bylo v opravovacím výroku vyznačeno. Je nerozhodné, že
procesní soud nevyhověl návrhu na opmvu svého rozsudlku a proč tak
učiniL Dovolaci soud není tím zbaven povinnosti, aby rozhodlo návrhu
na opravu rozsudku dovoladho soudu. Není O' tom pochybnosti, že se
také v jeho výroku ukazuje důsledek onoho početního omylu v rozsudku
procesnihO' soudu a to na úkor žalobcův. Rozsudek procesního 'Soudu
je tu ve ,svých základech tako,řka so,uč<istkoll' rozsudku dovolacího. Nemůže býti o tom pochybnosti, že by oba' soudy byly rozhoclly v tom
smy,slu, jak je vyznačeno v O'pnwo,vacím výroku, kdyby si, byly včas
uvědomily početní, chybu, a že tedy jenom následkem toholo omylu
přiznaly žalobci méně, než by mu podle jinak vyslovených a také zjevných zásad' byly přiznaly při správném počítání. Omyl sběhnuvší se
v rozsudku procesní,ho soud!u žalobce nezavini'i. Ale ani kdyby byl měl
na něm nějakoU' vinu, směla by býti oprava zařízena" když šlo o zřejmou
chybu početní, (rozh. Čí,s. 909 Sb. n. s.). Nemůže tedy býti oprava odepřena pfŮ'to, že si anižalo'bce v opravném řízení onu chybu neuvědomll
a že ji v opravném nzení nevytkl. Není pochybnosti ani o tom, že by
byl dovolací soud směl' podle § 419 odst. 3 c. ř. s. uloúti procesnímu
soudu, aby opravu s'vého mzsudkw provedl a tak důsledek početní chyby
před pravomoCÍ' rozsudku od'Či!nH, kdyby byl na onu chybu přišel, an,ebo
že by byl mohl k oné chybě pH svém rozhodnutí přihlédnouti a v něm
její následky od6niti. Když pak zásadně se připouští, aby taková oprava
ve smyslu § 419 c. ř. s. pfů'vedena byla také ještě po pravomoci. soud.ního rozhodlmtí, není pře1kážky proti tomu, aby tak dovolací soud učinil
i nyní a to jenom ve svém vlastním rozhodnutí, když se tím dosáhne
účelu, který má ;zákon na myslí. Nevadí, tll' "ni ,okolnost, že se tím zvyšuje platební povinnost ža,lované strany, která by se nemo.hla dovoIávati
zásady o nabytých právech, když jde v pravdě jenom o opravu početní
chyby, kterou ,ani pravomoc rozhodnuti nevylučuje. Nebylo by zajisté
v intencíoh z"kona, kdyby se mělo povolení, opravy omezovati, jenom
na formálni vady, jejichž oprava by neměla praktického význ"mu. Má-li
mí,ti, možnost opravy prakti'Cký význam a smysl, dlužno ji připustiti' také
tam, kde nastanou v jejim důsledku třeba také ma!erielní změny na
úkor jedné nebo druhé strany. Ani, žalované nebyla by oprava odepřena,
kdyby šlo a zřejmou chyhu v její neprospěch.
'

čís.
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Vládní vyhláška čís. 131/24 Sb. z. ilI n.
Vykonatelnost řišsko-německého rozhodčího výroku v našem
posuzuje se dle našeho civilního řádu soudního.

státě

(Rozh. ze dne 8. duhna 1936, Rv II 242/36.)
P r v Ý s,o u d nevyhověl OcjPOTU povinné strany podle § 83 ex. ř.
do u'snesení, jímž byla povolena proti ní na základě rozsudku rozhodNho soudu v H. (Německo) exelmce. O d vol a c í' s o U' dprohlásil
exekuci za nepřípUlstnou. D ů vod y: Podle zá'Sady vzajemnosti lze na
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'kladě říšskoněmeckého rozhodčfho výroku u zdejšiho soudu ~ovo1it!
. za .kucl'j'en tenkráte byl-Ii rozhodčí výrok vydán na základě predplsu
exe'
•
.
b T
. dle
ď ··ího soudniho řá:du a nelze-Ii výrok ten povazovah za· ezu luny
z. ;;'pj,sůněmeckého práva (§ 80 ex. ř. a vlád. vyhláška 6s.131/24 Sb.
. ~rea n.). Jest tedy Hšsko-němeůký rozhodči .vý~ok ~rkonaJelný ~de !en
ť 1dy byl-Ii vydán dle předpisů zdejšiho pravmho radu. TY'~o pred,plsy
e '.adují však, aby byla zří'zena písemná smlouva rozhodčl. (§ 577 c.
?~.), jin<lk jest rozhodčí výro.~ b,:zúčinný. Nez?ytnou po~mmkou plat.
nosti smlouvy o rozsudím .a pnslusno,sh rozswdlho jest ovsem, aby tato
. 'emná ,smlouva byla mezi stranami zřízena o tom, o co .~ rozhodČl
Pls·i "de Mezi stranami, nebyla zřizena písemná rozhodCI smlouva,
rozepr j .
d '.' h • d . o k oJ' ed
takže CÍzo.zemský rozhodčí soud neb~1 dle z eJslc. pre ,pl~U ' , pr' . . věci příslušným a nemohl se stah, pk mylne dOVOZUje dle § 104
~a~l prvý soud, příslušným dle zdejšic~ př;dpisů vzhlede~. na. ustano:
~ení § 577 c. ř. s. ani mlčky, tedy am lim, ze odvolatelka Jako zalovana
se pu,shla před ním do spom..
. .
N e i v y š š í s o u d nevyhovel dovolam.
D

ů

vo d y:

Má-Ii býti exekučnímu mulu, kterým je výrok roz~odčÍ'Ch v.H., př!"
, znána vykonatelnost v tuzemsku, je se zřetelem k preclp.okladu~ vza:
. emrtosti, ,první podmínkou, aby byl rozhoclčf výrok vydan na !akl::d;
Jpl'.edpl·su.
tuzemského. soudního řádu. Vymáhající' strana...samatpnpoustI,
,
·
.
že tomuto požadavku nehoví původní kupní smlouva J~~.'Pr? o, z,; v 111
b la ohsažena dohoda o rozsud,m výslovně tO],lko ve pncl~e spom; v~
plývajídch z námitek proti jakosti ~bo.Ží, m~ vša~ za to, ze tak,ova Plsemná dohoda je obsažena v dopisech právl1lh~ z.astupce povl~ne. stra,~'y
ze dne 4. a 8. listopadu 1932, v nichž jmen~Va~1 roz~odce ~hbuJe~ pnpadně rozhodce jmenuje, čímž prý se pO!Vl@aprsemne. b.ezvyhradne 'p?drobila hamburskému rozhodčímu soudu. Toto Jme~ov~m znalce n.e~.uze
však nahraditi písemnost smlouvy, kterou tu·zemske ~akony p.~vaztlJl za
nezbytný předpoklad jurisdikce rozhodců, právě ~alk lako by 'Jl nemohla
nahraditi a její nedostatek odčiniti skUlte,čnost, . z~ strana bez onoho
předpokladu smlouvy o ro~sudím před rozhodc! Jednala a onen nedo~
statek nenamítala. Není-Ii tu tedy splněn zá:kon.ný 'požad:,ve~ píser:'nostt
smlouvy o rozs,udím v oněch skutkových a pra~n!'ch Qtazkach,,lez byly
předmětem řízení, které vecllo k vyd<iní .~xe.kucmho ht.ulu, p~avem mu
odvolacíscmd odepřel vykonatelnost, amz Ireba se obl'rah vyvocly. dovol<iní, opírajícími se o. výklad § 81 čís. 1 ex. ř;, anebo o § 1~ c. r. s.,
který nepři(;hází v úvahu v řízení před rozhodčlm soudem a pn rozhodčím nálem jako .exekuoním htulu.
čís.

15119.

Právni povaha vkladních knížek, svědčícich o .~jiteli. K~ .by~
vkladní knížka odevzdána jako záruka na dlUh, muze se domahati vyplaty vkladu na tuto tmižkn.
.
(Rozh. ze dne 9. dubna 1936, Rv II 487/34.)
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že po,skytla Janu V. úvěr a převzala od něho
Jako zámku v~ladní knižku"žalované, znějící na jméno Josefy V. a na
obnos 5.586 Kc. Vkladnl kmzka nebyla vinkulována, ani obstavena. Dofl-sem .z 9. srp~~ 19320zná:n:i1a žalo.bkyně žalované, že knížku tu přijala
Jwko zaruku, a zadala, aby jl zalovana potvrdila správnost zlIstatku-, jakož
I okolnos~, ze vklad nem obstaven, a žádala dále, aby žalovaná provedla
obstavem vkladu ve prospěch žalabkyně. Žalovaná sdělila pak žalobkyni doplseni z 16; ~npna 19~2, že vklad je správný a neni obstaven.
Z opatInoslI dala SI zalobky,ne od Josety V. potvrditi souhlas s tím aby
v~l,,:dní knižka slouž~la jako. záruka za,c!luh Jana V. žalobkyně ~ypo
~ede~a pllk vk~~d u zalovane strany a zadala vyplacení vkladu a sou:asne z~,slala Jl v'klad:m kní~ku.. Ač výpovědní lhůta uplynula, odmítla
zalovan~ vklad vypl.abt!. Domáhá s~ proto jeho výplaty žalobou. P r v Ý
s o u d zaIGb~. odmll!. O d vol a C I s o u d uznal podle žaloby. D ů vod y:. Pr~m ~?'lld .zamítl žalobu. poukazuje na § 30 stanov žalované,
P?dle n~hoz muze p;edstavenstvo zalovaného spolku vydání vkladu odepnÍ!, ma-II obavu, ~e vkla:dní kní,žka není v ,pfa vých rukou. Na žalující
Jest tedy, aby prakaza!'a svou legitimaci k vybrání vkladu. Odvolatelka
potirá právem tento názor. Podle cit. zákon,ných předpisů mají vkladní
knížky spoiilelní nebo zálo'ženské po,vahu p"pírú na majitele svědčících
t"kž~ b~dý, ~do !akovo,u knížku předloží, jest pokládán i bez průkaZL;
toto,zn?,Sl! Z:1 radn.eh~,dfZ1tele a Jest mu vyplatiti žádanou částku, pokud
nem vyplate na prekazku řízení umořovací o vkladni kní·žce nebo zákaz
so~dní, anebo~ení-Ii vklad ,vázán způsobem připuštěným st~novami, zejr:;ena na. POd~i'5, heslo,. pmk3'zní lístek, nebo na okolnost, o níž jest již
p:edem j1'sto, .ze ,n3'sta,(j, musí,. Tento předpis zákonný nemúže býti mě
ncn stanovami žalované strany. Kdyby mělo platiti všeobecně že žalo~~ný zá}~ženský. spol~k při pouhé ob~.vě, že vkladní kn,žka n~ní v prav yeh r?!Kach, sml vyda11l vklad~ od-epnh, pozbyla by vkladní kní,žka jim
vyd~na p~vahy paplru nit r;rallle]:e svědčkiho, CGž by bylo v rozporu
S v~sI0.vnym ll'stanovC1l1Im zakona,. Pouhá obava jest povahy čistě sub]ekhvm 3' znamenalo by takové ustanoveni stanov čirou libovůli žalov~ného úst~vu. Jest mimo·~o.v témže § 30 stanov uvedeno, že ·za prav:~o vlastmka vkladu povazuJe spolek toho, kdo se ,vlkladní knížkou vykaze, .a tomu se. v)1plaU dotčený vklad mimo· případ, kdyby zde bylo
soud~1 o?stavem poh!ed~vk!, nebo kdyby vkladatel výslovně byl požá- .
dal, v:e .~yplata se sml stah Jen jemu nebo jeho plnomocniku, .opatřeným
poverujlcln;. 11'Sle~ neh? na jisté heslo a !když tyto výhrady Isou ve
vkladn~ kn~:ee vyslo~~e poznamenány. netí ·osoba, která jest v držení
vklad~t k11lzky, n~ vlllZ n~,ní, poznamenána žádná z .tě·chlo výhrad, nmsí
mi;i jiS.wt~, ze. ~lIZe knrz!k~ tu 'kdykoliv re3!lisov3!ti. Tim více to platí
o zaJUj1~I, Kte;e bylo na jej! dolaz zalovanou ctopi'sem ze dne 16. srpna
1~32 ,vyslovne sdele.~o, že vklad j~ správný a že není nijak obstaven.
V~~yt na v!dad~1 kl11zky, Jsou-Ir pn'jímány ja;ko kauce, vadia a pod., '1'.0hlm se~ v z!Vote jako na peníze a nositele hodnoty (r02h. Č. 7610 Sb.
n. s.). Zalobkyně neopírá vůó žalované straně svou legitimaci k žalobě
c] tItul zástavního práva, nýbrž o drženÍ. vkladní knížky kterou zaslala
., .'
.

žalobkyně přednesla,

;' 1 "ané straně k realisaci. žalovanému spolku nepřísluší, by zikoumal,
. ~~:~alobkyně, jež se jako pravá držit:lk~ vkl::dní kl1Í'ž~y vJ'káz~la, byla
oclle právníh.o poměru k tomu, od nehoz kmzku obdr:ela, tak<; Opl~V
~ěna vklad vybrati. Proti žalovanému spolh Jevst Jen. ~alo;bkyne o;prav'něným věřitelem, žalovaný s~?lek ;,eni op.ravnen. dbat: z.~kazu vypjaty
"odní majitelky vlkladní kmzky, zalovane strane nezal'eZl na tom, zd,a
pu~ žalobkyně držitelkou řádnou, stačí, že jest držitelkou,(§ 1393 obe.
~e) a žalované nepřísluší ochraňovati domněle porušené 'Prá~o ~klad'a=
t~dky Josefy V. (rozh. 8032, 9354 Sb. n. s.). Jest :~roto nespravne, ,kd~z
rvý soud uvádi, že, i kdyby byla na vkladm kn;zce n3'byla pl~tne z~
~tavniho prava, nebyla by .oprávněna vklad !,a zalo'vane strane, vy mahati vlastním jménem, nýbrž. že by mu~ela zal.oval! Jo~~tu
zalobou
zástavy a potom teprve vesh exekucI na onu vkladm knrzku. Je neze zhodné zda žalobkyně nabyla na sporné vkladní knížce ústavního
ro
,
I d k T
' k t'k'
oměru
práva a n3'stala-1i již splatnost pO!1 e á~ y. . o vseo. 0. y' a se. p ',':
mezi žalobkyní a Josefou V. ]3'kozto puvodm vlastni CI ,:,kladm kl11ZKy,
avšak pro poměr mezi žalobkyni a žalo.v~ným ústave;n jest to. bez vy~
znamu. Z výsledků průvod?íh~. dze,lll Jde nalevo,. ze • ~'Por.na vklad?i
knižka dostala se do rukou zalujlcl zalmny zpu~?be~n radny,!, a s vy~
sl'ovným souhlasem majitelky Josefy V. Tato ;'adna, pochva a pr~va
.držba žalobkyně jest žalovanému ústavu do'statecnym duvoder;r, ",by za~
luiící žáda,ný vklad vyplati'i. Obava představenstva spolku, ze vkl "dm
knížka není v pravých rukou, byla lichá.
Ne j v y Š š í s ou d nevyhověl dovolání.

.y.

Důvody:

, V~c byla správn~ posouzena po. strár:ce právní rozs~dkem odvol.2tciho soudu, jenž v podstatě vychazl ze zasady, vyslov~~e v rozh. nejv:
soudu čis. 8032 a 9354 o právní povaze vkladmch ikmzek JakO' papilU
maiitéli svědčících. žalo1vaný spolek nesměl odepřít~ žalobk~nr ]~ko
předložitelce vkladnÍ' knížky jeji výplatu, zejména l<~yz vkladm kmzka
byla v držbě žalobkyně se souhlasem Jose~y V., ktera svohl.a, ~by byla
zárukou za dluh jejího syna,. Nebyl pl~Oto zalovany va?1 o,pravnen. zkoumati právní poměr mez;. Josefou V. a zalo?lkynl vzeslr Jed~.ak.by ~e ,to
příčilo právni povaze vkladní knížky same plk? p"plru. m~Eteh sve,dcIcího, jednak bylo věcí Josefy V. samé, aby za]my .sv; hapl~: Netreba
však ani uvažovati o donucovací vlastnosh ustanovelll zakon.u CiS. 302j20
a Čí's. 239/24 Sb. z. a n. (slo-vo "budiž<'. v,§ 10 prv; ci1;v zak.) , kdyz ze
"jištěného stavu věcí nebylo pochybnosl!, ze vkladnr knrzka. byla v ~ra
vých rukou žalobkyně, la,kže tUl žalovaný spolek ne.měl ".nr s hledl,~~a
.§ 3.0 pasl. odstavec svých stanov předpokladu k odeprem vyplaty vkladu.
čís.
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K ohlášení nárolru z pojistné .smlouvy pojistiteli stačí každý projev
vůle, z něhož jest zřejmé, že trvá na plnění •
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Nevyhradil-li si tuzemský pojistník, sjednavší v roce 1894 životní
pojištění na markovou měnu německou, výslovně výplatu pojistné sumy
ve zlatě (t. zv. zlatou doložkou), postihují ho pozdější změny hodnoty
říšské Imarky, způsobené německým bankovním zákonem ze dne 1. června
1909 (RGBI. S. 515), jakož í úpravou, k níž došlo zákonem ze dne 30.
srpna 1924 (RGBI. 11 S. 254). Ustanovení § 7 obč. zák. nelze ·tu použíti.
(Rozh. ze dne 15. dubna 1936, Rv I 47/34.)
Zůstavitel Jiří H. byl poji'štěn u žalo·vané pojišťovny na základě poji.stky z 26. října 1894 na 15.000 RM. částka byla splatna v případě jeho
smrti, nejpozději však 13. září 1923. RO'ční prémie byla 519 RM. Po nastoupení poji,slného pTípadu, t. j. 30. září 1923, nebylo nic vyplaceno.
Žalující pozůstalost tvrdí, že poiistník po splatnosti polji'šťovací' částky
ihned svůi námk písemně ohlási'l u žalované. Tím stavil promlčení podle
zákona z 23. Ipmsince 1917 ř. z. čis. 501 odst. 19/2. Pojistník upomínal'
s.vým právním zástupcem pojišťovnu i· pozdéji., vždy však clo stal od ní
jen vyhýbavou O'clpověď. Žalující pozůstalo.st má za to, že vyplaceni poji,stné částky má se stMi· v ří-šských markách, na něž Ipojišťovad sm].ou.va
byla uzavřena, t. j. 15.000 RM, jichž Z1l!placení ·se žalobou. doŽ<l!duje. Poněvadtž z pojiišťnvadchi sm-luv, uzavřených se žalovanoU' na rakouskouherské koruny se vyplácí 15%, bydli-li poji-stník na území repllbliky
československé, žádá žalwjíd podle této analogie in eventum 2.250 RM,
t. j. 18.000 Kč. Žalobě bylo p r v Ý m s o ude m částečně vyhověno.
O d· vol a c í s o u d zamítl žalO'bu vůbec.

NejvyŠší soud

nevyh·o·věl

dovolání.

D ů vod y:
Dc>pi·s Dr. Viktora S. jako zmocněnce pojistníka ze dne 16. února
1926 j e~t o!J1<Íškou nároku pod"le § 19 odstavec 2 zákona ds. 50 I / 17
ř. z., poněvadž se nevyžaduje k tomu urči·té formy a staČÍ' proto každé
prohlášení, z něhož je zřejmé, že poji'stnílk si činí nárok na plnění.
Tázal~li 'Se tlldí,ž Dr. S., jwká pojistná hodnota bude vyplacena ve smyslu
předpi,sů o zhodnocení, projevÍ'!' tím zřejmě, že trvá na plnění. Nastalo
proto dnem 16. únOTa 1926 ske stavení promlčení, ale nekončilo se odp{)vědf po1išťovny ze dne 24. února 1926, neboť ona odpověď neo.bsahuje konečné »fO'zhodnutk Praví se v ní sioee, že poji'štěni' postihl stejný
osud jako. zhroucenoU! měnu a že ná,sledkem toho nehylo· dosud nic zařízeno O' placení pojilstné hodnoty, avšak ponechává sebudo'wcnosti, zda
dojde ke zhodnocení tako.vých pojistek. Ro.zhodnutí ve smyslu § 19 odstavec (2) zákona čís. 501/17 ř. z. se ovšem nekryje 's rozhodnutím, mí·
něným v § 20 odstavec (2) po,sledni' věta tbhož záJkona, poněvadž toto
předpokládá výhradně jen odmítnutí nároku na plnění. Přes to nestačí
podle § 19 odstavec (2) záJkona jakékoliv rozhodnutí· O nároku, nýbrž
mu·sí býti buď odmí·javé anebO' uznávací, wby poji,stníku bylo zřejrné

stanovisko pojišťovny a aby mu stačilo k podání žaloby. Poč~la~li tudí'ž
tá promlčecí lhMa podle § 19 odstil!vec (I) zakona bezetl dnem
ln ~edna 1924 a byla-li stavena dne. 16 .•únor~. 1926, 1.lplynuIy ;- .ní jen
dva roky, I měsíc a 16 dnů, a pon.evadz pO]lsťovna do podalll zaloby
. d ll. března 1932 neu6nHa rozhodnutí podle § 19 odstavec (2) zane není nárok žalobkyně promlčen. N·emeck'ym b an kovmm
' za'k onem
kona
ze d~e I. června 1909 (RGBI. S. 515) byly noty říšsk~ b.anky pro.~lášeny
zákonné platidlo s účinností od I. ledna 1910, takze nlobce J1'z tehdy
za byl práva žádati výplatu ve zlatě, byť i pojistka zněla původně na
~~ou měnu markovou, když si žalobce nevyhradil výslovně placení ve
zlatě (zlatá doložka). Německým záJkonem ze dne 30. srpna 1924 .<RGBI.
ll. S. 254) byla pak zavedena říšská marka a byl s.t~noven pomer meZi
dřívější měnou a novou hšskou markou tak, že 1 bilion marek ~.e, rovna
'edné říšské marce. Pojistná hodnota hyla splatnou dne .30. zan 1923.
~ro otázku, v jalké měně jest vyplatiti pojištěnou hodnotu, ]e.~t rO,zh?~nol1
měna v době skutečné v~p.]a.ty, nikoli v době, kdy nastal pOJl·stny p;,pad,
jak bylo dolíčeno ji'ž v mzhodnu-tí čís. 1037 S~:.~. s,, S~u.tečna, v)"p].ata
se dosud nestala a rozhoduje tudíž doba nyne]sl, kdy ]'Z zlate marky
nejsou v oběhu, a nastUlpuge proto za ně podle ~ 989. ?b~. zák. a čl. 336
odstavec 2 obeh. zák. říš,ská marka !podle sve vmtrnl hodnoty, tedy
.v poměm shora zmíněném, podle něhnž by se tU9íž nárok žalob,:~~
rovnal téměř nule, i kdyby se ,převedl na Kč v pomem 1 :8. Pro pOUZIÍl
ustanovení § 7 obč. z,c,k. o obdobě není tu žá?ného d,ůvodu. ,N~bo.ť am
obdoba zákonného předlpi'Su, ani obdoba prava nent na miste proto,
poněvadž tuzemské úkonodárství· valoris<:lci (zhodnocení) nezná a.
polkud zákony tuzemské připouštějí zhodnocení (jako v zák. Šís. 524/19
Sb. z. a n. o úpravě o ceně elektrioké energie a plynu, nebo CIS. 471(~.0
Sb. z. a n. o úpravě starších smluv o těžbě dříví), jde vesmés o vYJImečná ustanovení, jichž právě pro.to ani obdobné použíti .~elze. Pokud
soudnictví připouští zdánlivě zhodnocení při závazCÍch zněJ1cích na starorakouské koruny (rozhodnutí čís. 2244, 2665, 2566, 4344 Sb. n. s.
a jiné), opírají se taJto soudní rozhodnutí v podstatě o ~ 6. z~kona ze
dne 10. dubna 1919 čís. 187 Sb. z. a n. o československe mene a nelze
to rozšiřovati na závazky v jiné měně, nežli v měně sta:or~ko,us~é ~o
runy; ani pro použi:tí přirozeného práva :l:'0d~e § 7 posledm v;ta .ob.c. zak
neni tu důvodu, poněvadž, uzavřel-U PO]llstmk smlouvu v Cl Zl mene, mus:
sdíleti její osud; důvěřoval-li cizí měně ~ uložil-li v ~í své ú~'Pory,. m~,sl
nésti právě tak následky jejfho zhroucem, pko by mel pms,pech z je]1ho
vzestupu, a nebylo hy ani spravedlivé aní vhodné a účelné, aby mu byla
poskytnu,ta zvláštní ochrana podle přirozených právních zá.sad. ~nt
pouikaz k tomu, že jiná pojišťovna honorovala v tuzen:sku pOJIstky ~a
lované strany, zně'jící na rakou·skouherské koruny,. v cesIkO'~.I.ovenskych
korunách, n.emůže odůvodniti nárok žalobcův, byť I ooa popsťo.vna tak
činila jménem a na účet žalované, poněvad:ž šlo při tom o staroralmuskou
měnu nikoliv o zlatou' markovou měnu. Německý zhodnocovací zákon
ze dn'e 16. července 1926 (ROBl. I. S 117) se podle čl. 103 odstavec 2
poslední věta pro'\'oz. nař. ze cine 29. listopadu 1925 (RGBI. I. S. 392)
27
Civilní rozhodnuti xvm.

. ('I

-

čís.

15121 -

-

418

éís. 15122 419

na
Je~

žalob~t,lí ne~ztahuje, což ona ani nepopírá, neboť opírá svoji žalobu
o POJl'~(o,:acl sml~uvu a, o ustanove.ní ~ 7 ob? zák, a nebyl by tedy

zazalo'vany narak oduvodnen am podle nemeokeho práva.
čís.

15121.

O spol. S r. o.
společnosti s r. o. nemůže kontrolní
spol. s o. vykonati zmocněncem.

K § 22 odst. 4 zák.
Společnil,

odst. 4 zák. o

právo podle § 22

r.

(Rozh. ze dne 15. dubna 1936, Rv 1 962/34.)
Žalobkyně přednesla, že jest společni.cí žalované firmy (spole·čnosti
s r. o.) a při31uší jí třetina obchodních podílů. Jest zúčastněna 30%
na čistém zisku firmy. Valná hromada pro rok 1932 byla svolána k 28.
březnu 1933. Na této valné hromadě mě'la býb přezkoumá,ha také bi- ,
lamce na rok 1932. Podle § 22 zákona ze dne 6. března 1906 čís. 58 ř. z;
přísluší žalobkyni právo do 8 dnů před valnou hromadou nahlédnouti
do knih a papírů společnosti, tedy v době od 21. března 1933 do 27.
března 1933. Ježto žalobkyně jest churavá a nemá také účetniokých znalostí, ustanovila jako svého zmocněnce právního zástupce, jenž před
loži,l žalo'vané svoji plnou moc. Žalovaná potvrdila přijetí plné moci a
zaslala Dr. M-ovi' pozvání k val'né hromadě. Když Dr. M. chtěl nahléd,
nouti do knih, vyrozuměla žalo'vaná žalobkyni a zmocněnce, že nahlédnutí do knih povolí žalobkyni olsobnto, nikoHv v,šak zmocněnci. P r v Ý
s o u d nevyhověl ža,lobě, jíž 'se domáhala žalobkyně výroku, že žalovaná
je po,vinna tnpěti, aby žalobkyně nahlédla za účelem přezkoumání bilance obchodního roku 1932 do všech obchodních knih a dokladů žalované společnosti pmstrednictvím svého právniho zástupce. O d v oI a c í s u d uznal podle žaloby.
N e j v y Š š í S'Ú u ,cl! obnovil rozsudek prvého soudu.

právnimu ústroji společnosti s r. o., při nichž převládá ži'vel individuální
na rozdíl od společnosti akciové a klade se důraz na individuální výběr
společníků. 1 v právu nahlédacím má se uplatniti individualita společní
kova v .zájmu společnosti. 1 kontrolní právo společníka veřejné společ
nosti podle čl. 105 obch. zák., jež je širší než kontrolní právo společníka
společnosti s r. o., což jest odůvodněno neobmezeným osobním ručením
veřejného společníka, může býti vykonáno' jen osobně, nikoliv zmoc· něncem (srov. mzh. čís. 9777, 11169 Sb. n. s.). Názor žalobkyně, že
zákon o společnostech s r. o. chtěl, jak vysvítá z vynechání slůvka
»osobně«, kterého se pou,žívá v čl. 105 obch. zák., v § 22 cit. zá:k., při
pustití výkon kontrolního práva i, jinou osobou, jwko zmo'cněncem, nem
správný, přihlíží-li se k tomu, že věcný ohsah tohoto práva byl oproti
kontrolnímu právu, příslušejícímu pod-le čl. 105 obeh. zák. veřejnému
společníku, vymezen úže zřejmě vzhledem k omezenému ručení společ
ní,ka spo.lečno,stis r.o. Není, tudíž rozšíření oprávnění spo'lečnika společnosti s r. o. při výkonu kontrolního práva ani věcně odůvodněno, ani
nelze takový úmysl z3:konodárce vyčisti' ze zakona.

čís.

Zajišťovací převlastněnl
přípustné.

ů

vod y:

§ 22 odstavec 4 zákona o společnostech s ručením obmezeným ustanovuje, že každý společník může během týdne před shromážděním společníků, svolaným ke zkoušení účetni závěrky, nahlédnouti do knih a
listin s,polečno,sti, neustano,vu'je však, že společník může t010 právo vykonati zmocněncem, ačkoli-v úkon tam, kde připouští výkon některého
společenského práva, společníka zmocněncem, to vý,slovně ustanovuje,
jako· v § 39 odst. 3 dt. zák. ohledně výkonu hlasovacího pr,rva při val'né .
hromadě. Z posléze uvedeného předpisu nutně neplyne, že tím jest při
puštěn i výkon práva nabléc!adho zmocněncem. T<tkov,é nutné souvislosti mezi oběma předpiSy není" totožnost osoby není tu nezbytně nutná,
ježto společník mů·že sám nahlédnouti do knih a papírů a uči'niti zmo,cněnci po'třebné sdělení k výkonu hlasovacího práva. Odpovídá to také

závodního podílu

společnosti

s r. o. jest

Volily-Ii stran,y formu smlouvy o zpětné koupi movité věci pouze
k zastření jiného právního jednání (zajišťovacího převlastnění), nelze
právní je~nání posouditi podle předpisů o zpětné koupi, nýbrž podle
· Jeho prave povahy.
(Rozh. ze dne 15. dubna 1936, Rv 1 1078/34.)

°

D

15122.

Notářským spisem z 19. dubna 1929 !postoupil žalobce jako jed·iný
společník společno.sti »Karel V., továrna na ,pluhy, společnost s r. Q. v L.«,
s kmenovým kapitálem 188.000 Kč žalo,vanému. nadpolovi'ční většinu kapitálu v částce 94.500 Kč se všemi právy a ,povinnostmi, které mu ohledně
postoupené části proti této společnosti, příslušely, za ujednanou postupní
cenu 94.500 Kč. V témže notářském spise se žalovaný zavázal, že onu
p~stoupenou část žalobci zpět po'stoupí (t. j. prodá) za 94.500 Kč, jak-

.o

nnle .ho
,to, žal,~bce požádá, a jakmile celkový dluh společnosti
· u ustredlll zalozny c. L. klesne na 2,000.000 Kč, a že v důsledku toho
onu postoupenou část závodního podílu na jinou osobu nepřevede ani
",komu nezastaví. Ústřední záložna dopisem z 19. dubna 1929 se zaru· čila žalol~ci za to, že žalov3Jný postoupeného podílu ani nezcizí, ani nezast.aví. z~~obce tvrdí, že došlo k závazku zpětného prodeje postupního
pod,lu v castce 94.500 Kč se strany žalovaného vůči žalobci že však
výhrada zpáteoní koupě jest přípustna toliko při nemovitostedh kdežto
smlouva o mo'vitostech že jest neplatnou, a domáhá se proto' neplatnosÍl u'vedeného notářského spi'su. Že byla zpátečni koupě podmínkou
27'
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prodeje podílu, o tom svědčí dopis z 19. dubna 1929, podle něhož se
záložna zaručila za závazek žalovaného jako svého ředitele, že totiž
koupený podíl ani nezcizí, ani nezastaví, ani jinak nezwtíží. Žalobce
tvrdí dále, že postl.\P se stal toliko na oko, neboť kupní cena 94.500 Kč
byla zaJplacena žalobci vkladní knížkou ústřední záložny, která nebyla
zúrokována, a mimo to hyl notářský spis na žalobci vyžádán lstivým
'zpúsobem, když toti'ž další pohnutkou uz",vření notářského spisu byla
olkolnost, že žalovaný a ústřednl záložna se zavázali neztěžovati žalobci
opatření náhradního úvěru<, jehož opatření však mu ztěžova·li. Úmluva
byla uzavřena naoko také jen proto, že ústřední záložna tvrdHa, že
revisní svaz vytýkal přílilš vysoký úvěr žalobci p"O"skytnutý, a chtěla
prokáza1i, že funkcionář záložny má podíly Hrmy Karel V., že úředníci
záložny jsou jedn",teli této firmy a že záložna bude míti tak vliv na hospodářství firmy oné. Při tom žalobce prohlásil, že jest ochoten žalovanému vydati vkladní l<nÍ"žku záložny na vklad 94.500 Kč, která je v depositu této záložny, při prohlášení notářskéh-o spi'8U za neplMný a při
vrácení podílu tímto no,tář,ským spi'sem po,stoupeného. Niž š í s o u· d y
žalobu zamítly.
N e j v y Š š í s o u cl

nevyhověl

za účelem zajištěni pohledávky záložny, v čemž jest zahrnuta též po·vinnost přivésti zpět vlastnictví k závodnímu podí'lu, jakmi!le odpadl účel
zajištění. Ujednáni převodu vla~tnict.ví k záv~dnímu podí!lu ~a ú~elem
zajištěni jest přípustné a bylo ujednano platne. Nelze proto zalobe vyhověti.
čís.

Nejde o přihodu v
bek na štítku kliky u

dopravě, škrábl-li se cestující
dveří staniční budovy.

o

přečnívající

šrou-

(Rozh. ze dne 15. dubna 1936, Rv I 2464/35.)
žalobce domáhá se na žalo'vaném čsl. státu (železničnim eráru) náhrady škody, tvrdě, že, když opouštěl po vystoupení z vlakU' nádražní
budovu škrábl se o vyčnívající šroubek u dveří a z poranění toho dostal
otravu krve, vyžadujíd operativního zákrol<u. Nezdatnost železničních
zaměstnanců, pří'Padně příhodu v dopravě spatřuje žalobce v tom, že
zaměstnwnci dráhy nevěnovali dveřím náležj,jé péče, přes to, že s",ml
denně dveří použí'vali, závadu na dveřích trpěli a ji neodstranili, ač jim
musila býti známa. Niž š í s o u d y uznaly žalobní nárok důvodem
po právu.
Ne j v y Š š í s o u d uložil prvému soudu nové jednání a rozhodnutí.

dovo,lání.

Důvody:

Výhrada práva zpětné koupě při motivých věcech činí sice neplatnou
celou smlouvu, nebylo-Ji. by bez ní došlo k prodeji věci (rozh. čís. 9226
Sb. n. s.). Mělo-li však lPod rouškou IProdeje věci s výhradou zpětné
koupě podle úmyslu stran býti ujednáno' jiné IPrávní jednání, na př. zří
zení práva zá'stavnlho, nebo zajišťovací převlastnění, jest právní jednání
(dissimulované jednání) posouditi podle své pravé povahy (§§ \071,
916 obč. zák.). Nižší soudy zjistily, že postupem podílu na společnosti
s r. o. provowvané pod firmou »Karel V., továrna na pluhy, spol. s r. o.
L.«, na žalovaného mělo býti docíleno zaJbezpečení nekryté části úvěru
1P0skytnutého firmě V. Ústřední záložnou Č. L. v P. Z dalšího zji!štění
nižších soudů vyplývá, že postupem podílu na žalovaného a výkonem
.~polečenských práv, spjatých s' podí,lem, měla býti úvěr poskytUljící
záložně umožněna l<ontrola nad hospodařením firmy V., dokud úvěr neklesne na onu výši, která jest jměním firmy, obzvláště jejími nemovitostmi kryla. Nelze proto smlouvu o postupu závodního ,podílu posou.
diti podle předpisu o zpětné koupi, ježto strany volily tu'to formu pouze
k zastření ji'ného pritvního jednání, které se podle své pravé povahy jeví
jwko z<rjišťovací převla,gtnění; neboť podle pravé vůle stran měl po'stoupený závodní podíl skutečně přejíti na žw].ovaného, který byl ředitelem
úvěr poskytující zálo,žny. žalovaný měl twké býti oprávněn vykonávati
práva s tímto podílem spojená, ovšem pouze v takovém ro'zsahu, jak
toho zajištění pohledávky záložny vyžadovalo. Postup závodního podílu
stal se v předepsané formě. Žalovaný ho řádně nabyl, stal se proto
vlastníkem závodního podílu, jeho vlastnictví jest však obmezeno jeho
osobním (obligačním) závazkem, "by vykonával své vlastnictví pouze

15123.

Důvody:

Doprava žalobce byla ukončena ovšem teprve tím, že pustil dvéře,
jimiž vycházel ze stani.ční budovy, a z ní vy,stoupil (ro-zhodnu·U čís. 1284
Sb. n. s.), twkže tvrzená příhoda, záležejicÍ' v tom, že se žalobce škrábl
o přečnívající šroubek nw štítku kliky při vystupování ze staniční budoby, spadá do doby trvání dopravy. Ale nejde tu o »příhodu v d-opravě«, neboť přísné ručení podle § 1 zálkona čls. 27/69 w čís. 147/02
ř. z. bylo žele-znid uloženo· proto, že d'Oprava p? železnici j,est s'P0t~n~
s nebezpečím vlastním dopravě tohoto druhu a. ze nebezpeČ1 to' spocrva
v používání motorické sHy, rychlosti dopravy a její hromadnosti. Má-li
tedy úchylka od pravidelného způsobu dopravy hý ti, příhodou v dopravě,
mu-sí hýti v přímé nebo nepřímé souvislosti s tímto zvláštním nebezpečím
. železničních podniku. Nejsou proto příhodami v dopravě twko\'é pří
hody při vystupováni a opouštění staníce, které se stejně mohou přiho
diti i kdekoliv jinde (srovnej rozhodnutí čís. 139 a 7195 Sb. n. s.). K dOpravě železniční patří. ovšem mimo dopravu samu twké udržování drah
v řádném stavu, tedy nejen vozového parku, nýbrž i trati, nástupiště a
staniční·ch budova správa dráhy jest povinna opatřiti vše tak, aby nebezpeči se železni'ční dopravou spojená byla odstraněna, pokud jsou
odstranitelna. Ale zranění žalobce o přečnívajíci šroubek ští.ťku kliky
při vystupování ze staniční budovy nesouvisí wni přímo ani nepřímo

.
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s oněmi právě zmíněnými zdroji nebezpečí, neboť nebe~pečí při v)'stupování žalobce ze stani'ční budovy nebylo zřejmě zvětšeno tím, že železnice používá motorické síly a velké rychlosti dopravní. A hromadnost
dopravy nesouvisí v souzeném případě se zraněním žalobce proto, poněvadž množství osob vystupujících z budovy není výlučným zjevem
při o,pouštělií staniční budovy, nýbrž přihází se i při opouštění jiných
veřejně přístupných budov. Že by šlo v souzeném případ'ě o takové
nahromadění cestujícíoh, které by ohrožovalo bezpečnost při otevíráni
a zavírání dveří a tvořilo úchylku od pravidelné dopravy (srovnej rozhodnutÍ' Čí,s. 12267 Sb. n. s.), žalobce vůbec netvrdil a neplyne to ani
z jeho výpovědi jako strany, kde jen uvedl, že pravou rukou otevřel
,pravou pů'lku dveří, aby mohl projíti cestující zatížený baJíky, a že na
to přendal rClce a držel dvéře levou rukou, aby nenarazily na lidi za ním
procházející. Usnesením krajsl<ého soudu v P., jímž k návrhu žalobce
byla postoupena tato, věc krajskému soudu obchodnímu v P., nebylo
rozhodnuto, že jde skutečně o příhodu v dopravě, nýbrž věc byla postoupena kraj~kému soudu obchodnímu v P. jen proto, že žalobce tvrdil
příhodu v dopravě, a s!ačHo by poukázati na rozhodnuHčís. 8178 Sb.
n. s. Není proto žalobcův nárok, pokud byl opřen o § 1 záikona Čí's. 27/69
a čís. 147/02 ř. z., důvodný. Ale žalobce opřel žalobu také o zavinění
dráhy, tv~dě v žalobě a ph ústním jedná!ní, že zaměstnanci dráhy nevě
novali dveřím staniční budovy náležité pozornosti a ukázali se nezdatnými. Nižší soudy, vycházejice z jiného pr<ivniho názoru, nežli soucl dovol'ací, se tímto žalobním důvodem vůbec nezabývaly, a bude třeba
o něm jednati (§§ 496 čís, 2, 3, 513 a 510 c. ř. s.).

čís.
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účinek prohlášení kollkursu na jmění komisionářovo na práva komitentova. Předpoklady nároku pro bezdůvodné obohacení podle § 1431
obč. zák.
(Rozh. ze dne 15. dubna 1936, Rv I 220/36.)

Žalu~icí přednesla, že svěři,la úpadci do komise zboži, že úpadce
zboží toto prodal a kupní 'cenu zato'to zboží že kupec zaplatil,po u'valení
konkursU' k rukám konkursního správce. Žalobou: domáhá se nyní vydání
této kupní ceny na správci konkur,sní IPodstaty komisionář. P r v Ý
s o u cl uznal podle žaloby. O d vol a c í s o ll' d žalobu zamítl. D ů
v o cl' y: Mezi žalujíd a úpadcem šlo o smlouvu kom,sní podle čl. 360
obch. zák, podle kteréžto, 'smlouvy firma Karla L-a synovec (úpadce)
prodala třeU osobě zboží vlastním jménem na účet žalující, t. j. firma
Karla L-a synovec stala se v poměru k této třeti o,sobě sama oprávněnou
a zav<izanou, aniž by jim žalující vůči této třetí osobě vznikla nějaká
práva a závazky a firma Karla L-a synovec byla podle čl. 361 obch. zák.
po pmdeji zbo'ží povinna ihned podati zprávu, t. zv. předběžné oznámení, a pak měla žalující klásti vyúčtování »odpočet,<, t. j. podati zprávu
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rovedení věci v účtě komitentově (viz článek Friihlichův ~. Právník~

~9~3 str. 454 a násl.), takže žalující byla až do ,~rodele Z?,OZI. v.lastnrcI

zboží, a neprodala-li firma K~rl~ L:a .synovec zbozl ~? v~hlaselll upadku,
zo"konkursnl
ma. z'al,uJ'I'c; nárok na vyloucenr veel do' konuse sverenych
.
I ...
dstaty. Bylo-Ii zboží po prohlášení úpadku ZCIzeno, muze za uJIel
P~dle § 47 odsl. 2 konk. ř. žádati, aby úplata byla z konkursní pod~t~,tr
~yloučena. Eyloeli však zbo'ží prod~no j~'mo~ Karl.a L~a synove~ Jest:
. před prohlášením úpadk~, pak ovsem .z~IU1ICI ma n~rok pr~tl hrme
Karla L-a synovec na pInem, t. J. na vydall!'.~eny tr~ove, a nebl"a-Ir. j~to
cena trhová žaluFcí zapla:cena před pro?lasemm. upadku, muz,e .Sl zalující činiti nárok pome na zaplacem sve po'~leda"kyze s'Poleone k,onkursní podstaty podle lIl. třídy (§ .56 konk. r.), 'jak JI ke kon:k~rsnr~u
řízeni přihlási,la (analogie rozh. ós. 4687 Sb. n. s.). V do:plnovaclffi
řízení stalo se nesporným, že konkurs na jměni Karla L-a synovec byl
uvalen dne 29. července 1933. Zboží dodané firmou Karla L-a syn~vec
městskému divadlu v Ú. bylo zasláno dne 23. června 1933 podl~ učtu
z téhož dne a kupní cena byla zaplacena městským úř"dem _v U. ~ne
27. ledna 1934 Průmyslové bance a tato banka nebyla zmocnence,m z~:
lující. V den uvalení' konkursu, t. j. dne 29. červ~nce. 193~.nemela )1z
žalu'íd nárok proti: firmě Karla L-a 'synovec na vracenr ZbO·Zl do koml'se
svěieného, nýbrž měla pouze náwk na vyd'áníceny trhové a po~~va~ž
tato cena trhová nebyla žalu~íd straně zaplacena před prohlasemm
úpadku, může si žalující číniti n<ÍJrok pouze pro~. konkursní. podstatě na zaplacení této ceny trhové 'a to podle III. tndy, J",k take otuto
pohledávku ke konkursnimu řízeni přihlásila. Žalující. neby~a vu:bec
v žádném právním poměru ani k Průmyslové bance am k mestskemu
úřadu, po případě k ohci Ú. (čl. 361 obch .. zák.). \roto jest zcela neroz,hodné zda úpadce postoupl'l, tuto pohledavku Prumyslove bance nebo
dal přlkaz této bance k výplatě této, pohledávky žalující. Uvalením konkursu pozbyl úpadce d"sposičního práva svým jměním (§ 3, konk. ~)
a proto také dispo,ske LI Průmyslové banky svědkem Kurtem L-em U'CIněná zanikla dnem prohlášení: úpadku a právem proto Průmyslo'vá banka
došlou částku od městského důchodu v Ú. poukázala konkursnímu
spdvci.
N e j v y Š š i s o u d obnovH rozsudek prvého soudu.
Důvody:

Podle § 47 konk. řádu čís. 64/31 Sb. z. a n. lze vylučovati věci, které
úpadci zcela nebo zčásti nenál'ežejí, pokud i'sou v konkursní podstatě.
Tím se rozumí, věci v nejširším smyslu (§ 292 obč. zák.), tedy i pohle·dávky pojaté do konkursn;, podstaty, které ,příslLl'šely úpadci proti třetí
osobě, ale hyly převedeny platným zpúsobem do 'jmění vylučujícího vě
hlele. Předpokladem tu ovšem jest, že pohledávka nebyJ:a zaplacena
a že tudíž nezanikla. KomHent (čl. 360 obch. zák.) mMe vylučovati svou
nezaplacenou pohledávku v konkursu na jměn;, komi'sionářovo přes to,
že podle čl. 368 odstavec 1 obch. zák. nen"bývá bez po'stoupeni pohle-
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dávlky za třetí osobQU přímé pohledávky za ní, neboť podle čl. 368 odstavec 2 obch. zák. platí pohledávky komisionářovy i bez postupu za
pohledávky komitentovy v poměru ke komisionářovi a jeho věřitelům.
Byla-li ovšem pohleclávka zaplacena komí'sionáři ještě před vyhlášenim
konkursu na jeho jmění, pak má komitent jen pohledávku konkursní.
Bylo-li ale "l!placeno až po vyhlášení konkursu správci podstaty, má
komitent, po'l<ud předmět placený ,se nedá rozeznali podle § 371 obč.
zák., pohledáV1ku' za podst<l!tou podle § 49 ds. 4 konko řádu a to pro bezdůvodné obohacení podstaty, nikoliv teely pohl:edávku konkursní, jak
míní odvolací soucl. Poukaz na rozhodnutí čís. 4687 Sb. n. s. jest nevhodný, poněvadž toto rozhodnutí se týká jen vyrovnacího řízení, pro
něž platí jiné předpi,sy. Jde jen o to, zd<l!li žalobkyně přednesla skutkové
okolnosti, opodstatňujíci nárok z bezdůvodného obQhacení podstaty podle
§ 1431 obč. zák. Předpokladem nároku podle § 1431 obč. zák. jest,
aby bylo plněno omylem něco, nač nemá příjemce práva vůči plnicímu.
Žalobkyně uvedla, že městský úřad v Ú. poukázal prostřednictvím Prů
myslové banky za úhradu zbo'ží, částku 1.663 Kč 95 h, která jako úhrada'
za komisionátské "boH měla jí býti připsána k dobru, že však banka
tuto částku vydala správci podstaty, dále uvedla, že správce poelstaty
odepřel z<l!placení zažalované částky 1.663 Kč 95 h, ,poněvadž ,prý jmenovaná banka ho vyzvala dopisem ze dne 9. února 1934, aby jí onu
částku vrátil, s Qdůvodněním, že částka ta pa tří firmě Michael K. a že
byl<l! jen nedopatřením poukázána správd podstaty. Tvrdila tedy žalobkyně, že bylo pla,ceno omylem, a toto její. tvrzení skutečně bylo jako
pravdí'vé zjištěno již prvním soud,em a odvolací soud toto zjí'štění pře
vzal. Že byla konkursní podstata bezdůvodně obohacena, jest zřejmé
z toho, že jí byla placena pohledávka, na kterou vůbec nároku neměla.
Nejen plátce sám, nÝ'brž i oprávněná třetí o'soba se může domáhati vrácení toho, co bylo z<l!pl<l!ceno, bylo-E plněno omylem k její' škodě a byl-li
příjemce placením be20d'ůvodně obohacen n.a její úkor, jak bylo vyloženo
v ro.zh. čís. 11223 Sb. n. s. PQněvadž žalobkyně přednesla a dokázala
veškeré předpoklady podle § 1431 obč. zák, bylo jejímu dovolání s hle~
diska § 503 čís. 4 c. ř. s. vyhověno.
"""
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člen obecného zastupiteP.stva, ktorý v schódzke obecného zas1upitefstva učinil o podniku jedného z olerentov, uchádzajúcich sa o zadanie dodávky, nepravdivé výroky, spósobilé ho poškodiť, nemože byt'
stíhaný podl'a § 10 zákona proti nekalej súťaži.

(Rozh. z 15. aprí'la 1936, Rv I1I 680/35.)
sa ,súťaže na dodávku parnej turbi,ny pre
v B. V schódZlke obeonéhoO za,stUlpitel'stva, 'kecl' sa
rokovalo o oferte žalujúce1 Hrmy, žalovaný ako člen obecného zastupítel'stva ofertu žalujúcej firmy neodporúčal a podl'a prednesu žaloby vyžalu1úca firma

mest,skúelektráre'ň

zúčastni,la

jactri! sa tak, že žalujúca finna je rakúskym podnikom, že v tuzemsku
má len na oko malú dielňu a niekol'ko robotníkov, že všetky vačšíe práce
zhotovuje vo Viedni, že celý jej zákJ.adný kapi,tál je v rukách cudzincov,
že celý jej zárobok plynie do Rakúska a že jej generálny riadí,tel' je Rakúšan; preto je vraj treba proti takémuto rakúskem'll 'Podniku podporovať na,še nároclné podniky. Žall1'júca firma domáhala sa žalobou, oprenou o § 10 zákona proH nekalej súťaží, súclneho výroku, že je žalovaný
povinný zdržať sa týchto výrokov a zaplaHť žalujúcej firme pre utrpené
príko!ie 100.000 Kč.
S ú d I. s tol í c e zdržovacej žalobce vyhovel a prisúdil ža!ujúcej
finn.e 20.000 Kč odškodného za utnpené príkorie, o d vol a c í s ú d
jeho rozsudok zmeni! a ž<l!lobu zamietQl.
N a j v y Š š í s ú cl dovolaciu' žiadosť žalu1úcej firmy zami'etol. D 6 vod y:
Zicsadou, ktofů dovolatel'ka uvádza, že sa nekalej súťaže podl'a § 10
zák. protí nekalej súťaži maže dopusliť aj nesúťaútel', kecl' účd zl'ahčo
v<l!nía je ten, aby súťažné pOlo'ženie zl'ahčeného bolo oslabené, z toho
nepríamo vzníká prospech ostatným súťažítel'om, nemožno vystači,ť va
všetkých prípadoch, najma nie v súdenom prípade, kde ide o ,posúdenie činnosti žalovaného, ktorý sa ako člen obecného zastupitel'stva
v schódzke tohoto, určenej k rozhodnu'liu o ofertách Qbci došlých na dodanie turbíny, údajne vyjádríl o 'podniku' žalujúcej strany tak, ako je
v žalobe uvedené.
Je nepoch)"bné, že tieto údaje, ak sa ,staly, mohly by pod!'a úmyslu
žalovanéhQ vxhudíť proti podniku aj oferte žalujúcej stmny nepríaznivú
náladu v sbore, ktorý o ofertách rozhodoval, a že by tak boly lieto úda'je
sp6sobilé poškodiof podnik žalujúcej firmy, resp. oslabiť jej súťažnú pozíciu protí jej konkurentom.
Nemožno však v súdenom pripade pominúť vážnu okolnŮ'sť, že žalovaný ko'nal tu wko spoll1'fozhodujúd člen sboru, ktorého v pomere
k súťaži<l!cim firmám treba ipovažovať za orgán zákazníka, čo samo
o sebe vylučuje súťažný pomer medd oOferujúcimi firmami a členmí tohoto sboru.
Podl'a povahy veci musela predchádzať rozhodnutie rozprava, v ktorej každý člen ·sboru bol opr<'lvnený vysloví-ť svoj názor na vec, tedy odporučiť jednu z ofert k priia tiu, resp. Z<l!uj ať a od6vodniť stanovisko
proti inej oferte.
Už taký prejav činí sa s úmyslom, aby určitému oferentovi nebola
zakázka udelená, vzbudzuje v sbore proti nenm náladu a oslabUje tak
jeho súťažHelskú pozíciu.
Lež - ako správne dovodil odvolací súd - tQ samoO nestačí- k záveru, že žalovaný konal »za účelom súťaže«, ČO je nezbytným predpokladom činu uvedeného v § 10 zák. protí nekalej súťaží.
Opačné, len paušálné a povrchné posúdeníe, <l!ko to žalujúca strana
požaduje, viEdlo by k nedohl'adnym následkom, ktoré by sa účelu zákona proH nekalej súťaži viac priečHy než s ním súhlasHy.
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Najma by sa mnohý člen zastupite!'ského sboru, verejne pojednávajúceho, obaval pri rozhodovaní o ofertách vyjadril' slobodne svoj názor,
aby prípadne nebol stíhaný pod!'a § 10 cit. zák. za údaje, ktorých pravdivost' je nemožno dokazoval', najma keby sa páchate!' pod!'a tohoto
ustanovenia nemohol sprostiť zodpovednosti ani d6kazom púhej pravdepodobnosti, t. j., že tu boly isté okolnosti, z ktorých mohol usud'zovať
na pravdivosl' svojho údaju.
Túto prísnu zodpovednosť ll'kladá zákon len osobám, ktoré konajú
za účelom súťaže, 1. j. podlporujú, hoci len zastrene, súťažný záujem
svoj vlastný a-lebo určitého, iného súl'ažite!'a.
OdvoIacísúd úsťll'je, že žalujúca strana v súd-enom pripade toto
o žalovanom ani netvrd-ila, ani .nedokázala, a zistenie to nebolo dovolacou žiadosťoU' napadnuté; už preto je dovolacia žiadosť pri zaujatom
stanovisku bezpodstatná.
Ináč treba poukázať na to, že i pocl!'a vlastného prednesu žalujúcej
strany inkriminované údaje zd6razňovaly momenty národnostné, resp.
hospodársko-po1itické, tak že i pohnútky žalovaného, pokia!' sú z týchto
údajo'v patrné, mažu byť vzdialené sút'ažnému úmyslu.
Z týchto dóvodov skutkový stav v žalobe vyložený neposkyttrje základ k pOllžitiu ustanovenia § 10 cit. zák. a keďže vobec nejde o súťaž
alebo osM2žÍ;(elskú činnosť, ani k pou.žiliu § 1 tohože zákona.
čís.
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K §§ 528 c. ř. s. a 78 ex. ř.
Povolil-li prvý soud odk!lad exekuce, aniž uložil povinnému jistotu,
rekursní soud však na rekurs vymáhajícího věřitele uložil jistotu, jest
dovolací rekurs vymáhajícího věřitele do výše jistoty nepřípustný.

(Rozh. ze dne 16. dubna 1936, R I 264/36.)
Na rekurs vymáhajícího věhtele proti usnesení exekučního soudu,
jímž byl povinné straně povolen ·odklad exekuce do vyřízení podané žaloby o obnovu, vyhověl rekursní soud stěžovateli potud, že učinil povolený odklad exeku'ce závi'slým na tom, že povinná strana složí II soudu
k z3!jištění nároku vymáhajícího věřitele jistotu 10.000 Kč. Dovolací rekurs vymáhající strany, v němž odpomje ní~kému vyměřenfjistoty, byl
ne j v y Š š í m s o ude m odmítnut z těchto
důvodů:

Reku-rsn! soud, třebas vyhověl ve zminěném bodu rekursu vymáhajícístrany, pOdmíni,v povolení odkladu exekuce složením jistoty (§ 44
odst. 2 ex. ř.) utvořil ve sku,tečnosti právní stav pro vym;,hajíd stranu
přiznivější, než jaký byl po usnesení soudu prvé stolice, takže, pokud
reikurní soud neuložil povinné straně složeni ji,stoty vyšší než 10.000 Kč,
jde ve skutečnosti o potvrzení usneseni prvého soudu, jemuž nelze pod-Ie
§ 528 c. ř. s. a § 78 ex. ř. více odporovati.
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vymáhající strana podala listinný důkaz podle § 565 odst. 3 a 4
c. ř. s., předložila-Ii opis výpovědi s poitvrzenÍ111 advokáta, ž~ opi~ sou:
hlasí s prvopisem, a zpáteční lístek opatřený podpisem povmne, 1 kdyz
ze zpátečního \lstku není patrný obsah dopisu, jehož se týká.
(Rozh. ze dne 16. dubna 1936, R 1 308/36.)

P r v Ý s o ud povolil vymáh3!jícim věřitelům na základě mimosoudní
vý'povědi exekuci nLI'ceným vyklizenim bytu, najatého povInnou. R ek u r s n i s o u d návrh zamítl.
Ne j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

Rekursní soud vyhověl rekursu povinné, ježto vymáhající. věřitelé
neprorkázaii listfnami, které by nez~vdaly~odně,~ k pochybnosh, ,,?'n;osoudní vý;pověd' podle § 565 III c. r. s. V teto pnč,ne nelze mu pnsvedčiti. Vymáhající věřitelé přiložili k exekuční žádosti jako Hstinný dů-kaz
o tom, j<1kého obsahu mimosoudní výpověď byla a že byla po,vi~né včas
doručena, opi,s výpovědi, s 'potvrzením advokáta, že opis soulhlasl s IpfVOpisem, a zpáteční lístek, opatřený podpisem povinné. Tato v rekursu namí-tala bez bHžšího odůvodnění, že není Hstinami prokázáno, že jí- výpověd' byla c10mčena a kdy se tak stalo. Uváži-li se, že n<!jde o podací
Ustek, nýbrž o Hstek zpátečni, na němž jest zásilka ozn3!čena jako dopl'S,
odeslaný právním zástupcem vymáhajících věřitelů, že dopis byl adre.sován povinné, že z,rsHka byla podána na poště téhož dne, kterým jest
clatována písemná výpověď, v opisu exekuční žádosti přHožená (28
června 1935) a že pří-jem této zásHky dne 29. června 19-35 jest potvrzen
podpisem »Marie Z.«, nelze O' průvodní moci dotčeného zpátečniho lístku
pochybovaii. i když z něho není patrný obsah dopisu, jehož se týká.
V příčině posledni okolnosti se podotýká, že, i kdybyodesHatel u'yed!
na zpáte,čním lístku obsah odles],aného dopi,su, nemohl by tento ltstmny
dúkaz tim nabýti větší průvodiní moci, ježto z potvrzení poštovního úřadu
o příjmu takového dopisu k dopravě by nebylo lze usuzovati na úřední
potvrzení s,právnosti údajů odesílatele o obsahu tohoto dopisu.
čís.
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Nárok bývaléhO' pomocného zaměstnance čsl. státních dcah na pensi,
,jež mu byla železničními úřady v ů b e c odepřena, nepatří mezi nároky,
o nichž mají podle § 70 vl. nař. čís. 15/27 Sb. z. a n. a § 47 vl. naf.
čls. 96/30 Sb. z. a n. napřed rozhodovati správní úřady; nejde tu o nárok ve smyslu § I zák. čís. 217/25 Sb. z. a n.
(Rozh. ze dne 26. dubna 1936, R 1 371/36.)
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žalobce byl pomocným zaměstnancem čsl. státních drah v poměru
zřízence podle § 135 vlád. nař. čís. 15/27 Sb. z. a n. a byl dán dnem
1. července 1933 do dočasné výslužby a zároveň poučen, že si může podatí žádost za pIiznáni pense z mi,losti. žalobce si na to podal žádost
o přiznání řádné pense, která však byla zamítnuta výnosem ředitelstvi
státních drah v P. ze dne 14. října 1933 a ,pak i výnosem ministerstva
železnic ze dne 15. listopadu 1933 z důvodu, že žalobce nemá vůbec
nároku na pensi. Žalobce se nyní žalobou domáhá především určení, že
mu přísluší proti žalova'11ému' statu nárok na placeni měsíční pense
(renty) 650 Kč, a dále žádá zaplacení částky 5.200 Kč jwko splatných
Fž pensijních požitků. Soud p r v ní s t o I i c e zamítl žalobu jen z dů
vodu, že žalobce nezachoval instanční postup, předepsaný v § 70 vlád.
nař. čís. 15/27 Sb. z. a n. O dv o I ac í s o u d uložil prvému soudu
nové jednáni a rozhodnu'tí, vycházeje z názoru, že posouzeni otázky, zda
byl zachován instanční postup v předcházejícím řízení správním, jest
vyhraženo úřadům ~právním, jejichž rozhodnutí přez:koumávati není
řádný soud povolán, a že je,st na řádném soudě, by zkoumal jen, zda,
jsou splněny .podmínky pro nastoupení pořadu práva ve smyslu zákona
ds. 217/25 Sb. z. a n.
N e j vy'; š í 'so u d

nevyhověl

D

ů

rekursu.

vod y:

v § 70 vlád. nM. CIS. 15/27 Sb. z. a n. jest předepsán postup, jak
jest se domáhati opravy nesprávné výměry nebo výplaty služebních
příjmů. Podle § 47 odst. 2 vlád. na,ř. čís. 96/30 Sb. z. a n. platí od vyhk,šení' zákona Čí,s. 70/30 Sb. z. a n., t. j. ode dne 17. června 1930, ustanovení § 70 vlád. nař. Čí,s. 15/27 Sb. z a n. pro zaměstnance a pozů
stalé po nich, jimž byly povoleny odpočivné (zaopatřovací) platy podle
uvedeného vládnlho nařílzenL Z toho sÍCe vyplývá, že postupem přede
psaným v § 70 vlád. nař. čís. 15/27 Sb. z. a n. jest se domáhati, též
opravy nesprávné výměry nebo výplaty odpoči,vných (zaopatřovacích)
požitků, ale v souzené věd nejde vůbec o úpravu výměry nebo výplaty
povo,lených odpoči,vných (zaopatřovacích) platů, neboť žalobci byl nárok na řádnou; pensi úplně odepřen, kdežto v § 47 odst. 2 vlád. nař.
čis. 96/30 Sb .z. a n. se výslo.vně mluví jen o zamě,stnancfch a pozů
stalých po nich, jimž byly odpočí-vně (zaQpatřo,vací) platy podle vlád.
nař. čís. 15/27 Sb. z. a n. povol'eny. V souzené věci jed pře,devší'll1 o to,
zda žalobci vůbec pří,slušÍ' proti žalovanému státu nárok na pensi nebo
ne. Ani, ve vlád. nař. čís. 15/27, ani ve vlád. nař. čís. 96/30 Sb. z. a n.,
ani v ž"dném zákoně není ·stano,veno, že postup .předepsaný v § 70 vlád.
nař. čís. 15/27 Sb .z. a n. musí býti zachován i v případech, kde bylo
železničnímu zaměstnanci přilzn"nf pense vůbec odepřeno. Nejde tu proto
o takový sowkromoprávní nárok, o němž má podle zákonů O tom vydaných rozhodovati úřad správní (§ 105 ústavní Hstiny a § 1 zákona Čí,s.
217/25 Sb. z. a n.) a jenž hy musel hýti uplatněn žalobcem žalobou

adné lhůtě 90 dnů podle § 2 zákona čís. 217/25 Sb. z. a n. (srov.
' se prvm' sou
d ~ev bdobné
pr op
.
) P
rozhodnuti čÍs. 13831 Sb. n. s..
rotoze
Ob' I rozhodnou otitzkou, zda žalabci přísluší proti žalovanému stalLl
o ,ra
. h "
,
'I'
u1platňovaný nárok na pensi, jest Je o Hzem neup ne.
čis.
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K § 1 čls. 16 ex. ř.
, . '
..
Nález rozhodčího soudu podle § 11 ~st. 2 ~á!.'0na. o smlouve poJtšťovaci čís. 501/17 ř. z. o útratách nent exekucmm tttulem podle § 1
čís. 16 ex. f.
(Rozh. ze dne 16. duhna 1936, R II 131/36.)
Srovn. Sb. n. s.

čís.

8409.

Vymáhající věřitel hy,1 poFštěn u,pojišťovnyX· na 22.0<:0 Kč. K~yž
vyhoře.1 Hkvidovala mu pojišťovna skodu ve VySl' 3.037 Kc, kterouzt?
částku ~epřijal. Následkem toho ob~ strany jme.noval~ podle ~ 22 pOJ;
odmínek rozhodce, kteří se nemohl! dohodnoutI na predse~ovI, prc:čez
~bě strany souhlasně žádaly II okresního soudu ,? u~:ano,ve'lll roZS~dl'??'
Okresní soud u'stanovil za fO'zsudího v rozhodc,m Hzem >k u~čem vyse
skody požární Aloise W., kt,erý.)i ur,~il výroke;n dn,e 6. pmsllllCe 19~4,
jenž nabyl moci práva. Vymwha]lc, ventel na z",klade tohoto rozhodČlho
výroku žádalo' povolení exekuce k vydobytí útrat řízení :uložených tímt(~
vyrokem povin1né poji'šťovně, již p r v Ý s o u d povo!!I,I; r e~.~ r s n ~
s o II d návrh zamítl. D ů v o cl y: Podle ods!. 2 § 11 zak ? POJls~:o,v.ac!
smlouvě mohoU' strany ujednatí, že výši plnění, k němuž J,est POJVs!lte~
. zavázán má stanovi,ti rozhodčí soud. O smlouve O rozhodč,m, o slozem
rozhodčiho soudu a o řízení platí předpisy civilního ř,,~~ soudního o rozhodčím Hz.ení. V tomto případě však nejde o roz.hodclsoud ve smy~lu
civilnÍ'hořádu saudního, neboť rozhodčí soud, zřízený dle, § : 1 zak
o smlouvě pojišťovací ke zjištění výše náhrady, nem opravnen, aby
ukládal stranám nějaké plnění. Není' jeho ú~oilem, ab~, rozhodoval
o právní rozepři, nýbrž jest to jenom sbor znal~~ ~ rozhodCI pravomoc~
Sbor tento jest povolán jenom k tomu, a~y zps.tll, oko!illoSh ro~hodn,
pro výši plnění pojišťovny, jinak však veS'kere pine ota~ky meZ! stranami sporné jsou vyhrazeny řádné~nu soudu., Nem te~y vywk AI,OlSO y.;~
exekučním titu'lem ve .smyslu § 1 ČIS. 16 ex. r. a nemel s.oud prve stohcpovoliti exekuci pro nedo'Statek exekučního, titulu (§ 7 ex. ř.).
N e i v y š š í s o u d nevyhověl dovolaCÍmu rekursu.
Dů

vo dy:

Podle čl. 22 všeobecných pojí'šťovacích po:dmíinek pro ;pož~:ní po:
jišťování rozhodčí 'Soud, nastane-Ii přeclpoiklad Jeho us!avem, urC! obno~
škody na pojištěných věcech. Pojišťovací podmínky JSou tu ve shode
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s velicím předpisem § 11 druhý odstavec zákona o smlouvě pojišťovací
ze dn: 2.3. prosince 1917 ~i.s .. 59.1 ř. z. Táž úloha důsledně vymezena
take tretlmu rozhodcI, zahajl~h cennost ve smyslu čl. 22 odst. 2 všeob
poj. podminek. R?zhodčí soud !ozhod~je tedy jen o výši plnění, k němuŽ
Jest pOj1strtel zavazan, mkoh vsalk o zavazkusamém. Nemůže-li pak rozhodovati ve věci hlavní a uložih pojistiteH plnění, nemůže rozhodovati
? z~vazk~ pD~ružn~rn na onom hlavním závi,slém, totiž o povinnosti! poJlstrtelove k nahrade útrat odpůrcových. Z připojeného »rozhodčího roz~udku« !řetího r~zhodce Aloise W. ze dne 6. prosince 1934 je patrno,
~: ve ~eCl I1lavl1l uról r.ozhodce obnos škody, ale mimo to uložil 1'0]1sťovne útraty, kromě jiných také útraty právniho zastoupení ve výši
1.500 Kč. Výrok neuvád,í výslovně, komu mají býH zaplaceny ale z obsahu jeho vysvítá, že byly uloženy povi'nné straně ve prospěch Adama
c., tedy vymáhajídiho věntele. O útratách těch, jak plyne z úvah úvodem předeslaných, neni tento rozhodči výrok platným exekll'čním titulem
e.odl~ § 1 čís: 16 ex., ř. Toh.o bylo dbáti vzhledem k veJicímu (§ 22 zák.
cls:.o01/17 r. z.l, ~redpl:SU< § 11 druhý odstavec tohoto zákona ji'ž přI
vynzovam exekucmho navrhu podle §§ 3, 7 ex. ř. Námitlka dovo,laciho
rekurent~, že. nemohl .. sou~, '~ovoluljící exekud, znáti rnzs.ah úmluvy
O rozsudlm, lest bezpredmetna, neboť smlouva ze dne 30. dubna 1932
byla přiložena, jak to také bylo nutno k věcnému vyřízení exekučního
návrhu, a sám vymáhajíCÍ' věřitel na ni powkazuje v exekuční žádosti.
D.ovola!el marnč ,hledí těžili z rozhodnutí Čí;s. 11350 Sb. n.s. pro svůj
nazor, ze rozhodcI soud ustanoveny dle § 11 uved. z,rkona jest oprávněn
rozhodovatí o náhradě nákladů, neboť otázka ta se v rozhodnutí tom
neřeší a nelze jil všeobecně vyvodMí anil z právního názoru že fozhodči
výrok má účinek pravoplatnéro rozsudku, neboť je,st tím' rozuměti že
má účinek pravoplatného rozsudku zajisté jen v mezíoh, v nichž 'byli
rozhodci oprávněni rozhodovati.
čís.

15130.

• Byla-li zabavená pohledávka přikázána k vybrání k vydobyti zúro- .
citelné pohledávky vymáhajiclho věřitele, jest Um vyloučena aktivní leg!tím~c':. pO~~ého k zaž~l?,:,ání zab~vené pohledávky proti poddlužníkOVI az do castky, kterou C1flt pohledavka vymáhajícího věřitele a úroky
~. ~i až ~~? dne, kdy byly p.Odána proti poddlužníkovi žaloba vymáha]IClho ventele nebo povmneho, podle toho, která z nich byla podána

dříve.

(Ro'zh. ze dne 16. dll'bna 1936, Rv II 545/34. 1
Proti žalobě na zaplacení pohledávky 12.000 Kč namítla žalovaná,
ž~ žalobce není oprávněn p.ohledávku
zažalovali, p.oněvadž pohledav~a ta byla zabavena a přikázána k vybráni včřitelům žalobcovým
lmne K. a P. P rlV Ý s o u d uznal podle žaloby částkou 7.268 Kč,

tu

o d, vol ac í s o ll' d částkou 6.104 Kč.
Ne j v y Š š i s o ud přiznal žalobci ze zažalované pohledávky
5.707 Kč.

Důvody:
přikázáni pohledávky k vybrání vylučuje aktivní legitimaci exekuta
k žalobě jen co do částky, kterou byla pohledávka přikázána vymáhajícímu věřiteli k vybrání (rozh.čís. 5655, 6490 a 10981 Sb. n. s.). Zažalovaná pohledávka žalobcova byla přikázána k vybrání firmě K. a P.
do výše jejích pohledávek 1.734 Kč 70 h a 2.282 Kč 80 h s příslu'šen
slvím. Prvý s.oud vypočetl úhrnnou výši těchto pohledávek s příslušen
stvím na 4.731 Kč 50, při tom všwk nepřihlížel k 10%ním úrokům. Odvolací soud připočetl k tomu' ještě lO%ní úroky do dne, kdy příkaznÍ
usnesení byla žalované straně jako poddlužnici doručena, t. j. do dne
15. ledna 19'32 v celkové částce 1.163 Kč 75 11, která je vypočtena
správně. Názor, že tyto úroky přkházeji v úvahu jen do dne domčení
příkazních usnesení, ježto po tomto dni jdou na vrub poddlužníka, není
ovšem správný, neboť vymáhajícímu věřitdi byla zabavená pohledávka
přikázána k vybrání i k úhradě dalších 10%níoh úroků. Rozhodným v té
příčíně jest den, kdy byla podána žaloba vymáhajícího věřitele nebo
exekuta, podle toho, která z nich byla podána clříve, neboť v tu dobu
musí býtí přesně určeno, co může býtí zažalováno a v jaké částce jest
zahájiti spor. Je tedy rozhodným den, kdy povinný podal žalobu, t. j.
den 12. ledna 1933, lO%ní úroky od 16. ledna 1932 do 12. ledna 1933
činí celkem 397 Kč 15 h, o kteroužto částku se snižuje částka, kterou
odvolací soud žalobě vyhověl, na 5.707 Kč 60 h.

čís.

15131.

Byla-li smlouva o prodeji losů nioolná podle § 1 zák. čís. 90/78 ř. z.,
· nedošlo k nové úpravě vzájemných právních poměrů mezi stranami jednostranným prOhlášením prodatelový1l1, že ujednaný obchod stornoval
a že zaplacené částky propadají ve prospěch výloh a stornování smlouvy,
byť kupite! na toto oznámení prodateIovo neodpověděl.
I při splátk;ovém obchodu s losy jest šetřiti předpiSŮ § 3 odst. 2 zák.
čís. 70/96 ř. z.
(Rozh. ze dne 16. dubna 1936, Rv 11 658/36.)
Žalobce koupil od žalované n.a splátky losy, celkem za 21.000 Kč
Podle jeho tvrzeni byly mu současně s prodejní listinou' prodány dva
čsl. dukáty. Tvrdě, že kupní ,smlouva se tím stala nicotnou, žádá na ža· lované vrácení zaplacených splátek ve výši 18.000 Kč. Proti žalobě namítla žalovaná, že do'šln mezi ní a žalobcem ,podle § 1380 .obč. zák.
k narovnání, podle něhož dřívější smluvní poměr zanikl a byl upraven
· nový podle stornovacího dopi,su, jimž žalovaná oznámí'la žalobci, že
splátky propadají na hotové výlohy a útraty stoma. Na dopis ten žalobce neodpověděl, t~kže jej schválil. P r iV Ý S o ud žalobu zamítl.
O d vol a c í s o 'll d uznal podle hlo by.
N e j v y Š š í ,s o u d

nevyh.ověl

dovoláni.
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Důvody:

Ve shodě s rozhodnutím čís. 10891 Sb. n. s. bylo nižšími ,soudy
správně vyloženo, že sporná kupní smlouva byla nicotná podle § 879
odst. I obč. zwk., protože předmětem koupě na splátky byly kromě losů
také dva čsL dukáty, čímž byl přestoupen zákaz vyslovený v § 1 zákona
ze dne 30. června 1878 čís. 90 ř. z. Byla-I,i kupní smlouva nicotná, pří
sluší žalobci proti žalovanému nárok na vrácení všeho, co mu na tuto
nicornou smlouvu plnil. Nižšími soudy bylo zjištěno, že žalobce zaplatil
ža,jovanému na kupní cenu celkem 18.000 Kč, a zaplacení této částky
se žalobce domáhá. Dovolate) dovozuje naJproti tomu, že bylo mezi stranami ujedmíno narovnání (§ 1380 obč. zwk.), že totiž došlO' pozdějí
k dohodě o novém uspořádáni právního poměm mezi stranami v tom
smyslu, že jejich dřívější smluvní právní poměr úplně zanikl a že hyl
meú nimi nově upraven prwvní poměr na základě návrhu obsaženého
prý ve stornovacím lístku·, jejž žalované dru·žstvo zaslalo žalobci v mě
síó říjnu 1930. Těmto dovolatelovým vývodům nelze přiznati oprávně
nost. Stornovací lístek neobsahuje vůbec naNdku ve smy,slu § 861 obč.
zák., nýbrž jen jednostranné prohlášení prodatelovo, že stornoval ujed"
naný obchod, a rovněž jednostranný jeho projev, že splacené částky
propadaji ve prospěch· výloh vystavení a stornování smlouvy. Vždyť
v onom lístku není uvedena ani výše těchto výloh, ani: vý·še splacených
částek, které mají propadnouti, prohlášení prodejni listiny za neplatnou
jest v něm odůvoďňováno jen tím, že kupitel nereagoval na wpomínky,
a nebyla na kupíteli po.žadována ani odpověď, zda s tímto uspořádáním
souhlasí nebo ne, nýhrž bylo na něm jedině žádáno, aJby obratem vráUl
prodejn.í listinu. Žalované družstvo samo se v onom lístku k ničemu
nezavazovalo ani neprojevilo, že chce na žalobce převésti nějaké své
právo nebo se své strany něco opomenouti. K tomu se ještě připomíná,
že podle přednesu žalovaného ve spom bylo již v proclejní listině stanoveno, že pro případ nedodržení splátek a zrušen.íohchodu propadají
veškeré žalobcem konané platy ve prospěch žalovaného družstva, z če
hož jest zfejmé, že se obsah stornovacího lístku, pokud se v něm mluví
o propadnutí splacených částek, zalkládal právě na onom ustanoveni
prodejní listiny. Neprávem tedy dovozuje dovolatel, že prý tu šlo o návrh
na nové uspořádání právního poměru mezi s'tranami. I při splátkovém
obchodě s losy jest poclle § 11 tehdy platného zákona ze dne 27. dubna
1896 čís. 70 ř. z. pou1žm předpisu § 3 odst. 2 tohoto zákona, podle něhož
lze pro případ, že by kupite! nesplnil svých závazkú, platně iljednati
jen ztrátu lhut, kdežto úmluva o jinakých pro kwpitele škodlivých následcích nesplnění j eh.o závazků jest m'platná. Zmíněné ustanoveni prodejní listiny bylo by proto neplatné i tehdy, kdyby bylo šlo· o platně
ujednaný splátkový obchod s losy. Za tohoto stavU' věci nebyl žalabce
povinen, aby žalovanému družstvu odpovídal na jeho stornovací Hstek,
i kdyhy mu byl doručen, a z pouhého žalobcova mlčení a pasivniho
chování - třebas i po dobu několika let trvají.cího - nelze ještě v t.omto
případě ,s vyloučením pochybnosti usuzovati, že žalobce mlčky podle
§ 863 obč. zák. projevil s'vůj souhlas s tím, co bylo obsaženo ve stor-

novacím lístku. Skutečnost, že žalované družstvo prohlásHo prodejní
listinu za neplatnou a stornovalo ujednaný obchod, nemá význ~mu pro
posouzení clůvodno,s!i žalobního nároku, jenž jes,t vyvozo.ván ~ mc~tno:lt
ujednané ,smlouvy, ~yla~h tato smlouva od puvodu mcotna,~flslusel
žalohci narok na vracem toho, co na ll!: plml, 1 po jednostrannem pro~
hlášení žalovaného o jejím zrušelni. O tomto jeho nároku nebylo mezI
stranami vůbec jednáno a mUže jej tedy žalobce uplatňovati, žalobou,
která byla podána před uplynutím třicetileté promlčecí lhúty. Nelze protG
uznati že došlo mez' stranami k narovnání podle § 1380 obč. zák. Jen
pro úplnost se podoltýká, že se žalované družstvo nemůže v tomto pří
padě pro sebe dovolávati obyčejů a zvyklostí poctivého obchodu, když
samo se své ,strany nedbalo zákonného zákazu § 1 zákona ,čís. 90/78
ř. z., jejž jako odborná fi,rma musilo znáti. Hledk k tomu, co bylo již
uvedeno, nesejde vůbec na lom, že i, žalobce jest obchodníkem.
čís.

15132.

Povínnosť, uložená v § 15 zákona čís, 216/24 Sb. z. a n. (o konečnej
úprave rakúskych a «horských válečných póžičiek) záložnému (č, »zástavnímu«) veritel'ovi, nenastáva ipso iure, ale je len mbom tamtiež
. stanoveného korešpondujúceho práva záložného dlžníka, ktorý má podmienky tejto veritel'ov,ej povinnosti spósobom v § 17 odst, 1 cit, zák.
uvedeným preukázaf a tedy tento svoj nárok uplatniť,*)
.
(Rozh. zo 16. apríla 1936, Rv IV 469/35.)
Žalujúca banka clomáhala Ba žalobou .~a ialovanej .obci zapla!enia
žalobnej istiny na základě dlhopisw z 20. ]ula 1925, pm~I č?:,:,~ sa zalo~
vaná obec bránila tým, že i,cle o závazok z ,lomb~rdne] p~ZI:k~, kto:a
bola svojho času žalovanej strane poskytnuta ~ upl'samu valecnyc? po~
žičiek, že Heto válečné po~ičky boly zamenene, za československe 3~o
odškodňovade dlhopisy a že pod!'a § 15 zák. ČIS. 216/24 Sb. z. a n. ]e
žalujúca strana povinná: ako záložuá verHel'ka prijať cel'~ pol~žku ?d~
škodňovacích dlhopi;sov lna úplne zaplatenre.dlhu" zaI'steneho, ~~leĎnym!
póžič:kami, leb o žalovaná strana nemal'a Vlac vale·čnych pozloek nez
za 30.000 Kč menovi'hlj hodnoty.
, ,
S ú d ,p rve j s t o I i c e žalobe vyhovel. D ó vo d y: Keď dlzm~
chce uplatniť nárok, aby vedtel' prijal dlhopi·sy na miesto platenla,
dať veritel'ovi na vedomile, že sa chce zba,viť dlhu sposobom, urcenym
v § 15 zá!k. čís. 216/24. V súdenom prípade už z ?k?lností, že ~aIo~~ná
o'bec podpí,sala dlžný úpis a: vzala ním na. seba zavazok; dl,hy za:~u]uce]
s!rane splatiť v dobe v úpilse stanovene], treba uzatvara!. na ~';lysel
žalovanej strany, že nechoela použi.ť výhody, poskytn.wte] dlzntkom
v § 15 dt. zák., a že nárok tam uvedený VOČI ~entelovI net"l~latmla,a
uplatnif nechcela, ale sa ho vzdala. lnáč nemOzno Sl vysvetlIť, preco

m,;,".

*) Srovn. Sb. n. s. 6062,.
CiviIni rozhodnuti XVIll.
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vlastne žalovaná strana podpisovala dlžný úpis, lebo, keď chcela uplatnif
nárok pod!'a § 15, nebolo k tomu potrebné zavazoval' sa dlžným úpisom.
Skutočnosť, že žalovaná strana sa zaviazala dlžným úpi·som, nasvedčUljc
tomu, že nárok pod!'a § 15 uplatniť ani nechcela. Na poslednom pojednávaní predložila ža.lujúca strana dopi's žalovanej str3!ny z júna 1930
(prHoha D J, ktorý určite a nepochybne dokazuje, že žalovaná strana
nemala v úmysle nárok pod!'a § 15 zá:k. trplatňoval', lebo týmto dopisom
žalovaná strana dala prů-kaz žalujúcej strane, aby v deposite žalujúcej
strany ulož"né 3·% čsl. odškodňovacíe dlhopisy v menovitej hodnote
17.500 Kč odpredala a výl'ažku predaju' použila na zmenšenie dlhu žalovanej strany. Žalujúca stmna príkaz vykonala. Je tedy dokázané, že
žalovccná strana nárok podo!'a § 15 zákona neupla1ňovala, lebo dala banke
príkaz k preda'ju odškodňovacích dlhopisov a je preto lichou námietka
žalovanej strany, že žalujúca strana mala použil' odškodňovacích dlhopisov na úplné uspokojenie lombardnej póžičky, lebo žalujúca strana ich
ani použil' nem6že, keďže kh na príkaz žalovanej strany predala a výfažku použila zase pod!'a jej príkazu a tak odškodňovacie dlhopísy už
nemá. Z dopisu (príloha D) je zároveň patrné, že žalovaná strana požičku, U'zavrenú dlžným úpisom za d'ňa 20. júla 1925, uzmlaza samostatnú pažičku, ktomu lombardná pMička bo.la vlastne zlikvidovaná
medzi stranami a ide tedy o nováciu, ktorá vylučtrje použitie § 15 zák.
Č. 216/1924 Sb. z. a n. ako už bolo hore uvedené.
O d vol a c í s ú d rozsudok súdu prvej stol ke potvrdjl a N aj vy Š š i . s ú d dovolaciu žiadosl' zamietol z týchto d 6 vo d o v:
Povinnost', uložená v § 15 zákona zo dňa 300. septembra 1924č. 216
Sb. z. a n. o konečnej úprave rakúskych a uhorských válečných p6žičiek
záložnéi11U' veritel'ovi, ncnastáva ipso iure, ale je len rubom tamHež stanoveného korešpondujúceho práva záložného dlžníka, ktorý má podmienky tejto. veritel'ovej povinnosti sposobom v § 17 odst. 1 uvedeným
preukázať a tedy tento svoj nárok uplatnit'. Uplatňovanie tohoto nároku
žalovanou osobou v súde-nom spore je však na každý sp-6sob prekonané
je!j vlastným pokračovccním, toHž nielen dlžným úpisom zo dňa 20. júla
1925 (,priL B), ale hlavne jej príkazom z júna 1930 (priL D), daným
žalujúcej banke na predaj príslušných odškodňovacích dlhopisov a' na
použitie protihodnoty na zmenšenie dlhu žalovanej obce. Tento príkaz
k predaju sice dovolaCÍ'a žiadosť žalov",nej obce v6bec mlčanim pomija,
vytýkajúc iba, že spomenu.tý dlžný úpis je - ako vraj priečiaci sa §§ 15
'" 17 cit. zák. - právne bezúčinný. Ale toto stanovisko nemá v týchto
ustanoveniach opory a nemalo by pravdaže v nich opory, ani prípadné
stanovi,sko " bezúčinnosti zmieneného prÍ'kam k predajil, !ktorého vykonaním bola žalovanej obci vabee vzatá možnost' uplatnil' nárok pod!'a
§ 15 cit. zák.

Cls. 15133.
K §§ 101)5 a 1357 .obč. zák.
Závazek ruk.ojmíh.o a plátce vyžaduje ke své platnosti pisemrté f.ormy;
byl-Ii závazek ten učiněn zástupcem, jest třeba, aby i zm.ocněni k pod-

stoupeni závazku stal.o se písemně. Bez zach.ováni tét.o f.ormy vzniká pro
rukojmih.o a plátce jen závazek naturální, jenž může býti žalobou vymáhán jen tehdy, byl-Ii rukojmlm a plátcem plsemně schválen, a t.o jen
v rozsahu, v jakém d.ošlo k pisemnému schváleni.
(Rozh. ze dne 17. dubna 1936, Rv I 957/34.)
žalobce přednesl, že ke dluhu josefa K-a přistoupil j",ko rukojmi a
plátce co do částky 10.000 Kč žalovaný a to tím způsobem, že k přisluš
nému jednání zmocnil Václava V-u, 'který v jeho zastoupení podepsal
příslušné prohlášení a zavázal se na tuto převzatou částku 10.000 Kč
spláceti bez ohledu na splátky hlavního dlužníka a druhých plátcLl a ručitelů splátky po 150 Kč měsí·čně pod ztrátou lhůt. Poněvadž tato Pf(}
jeho prodlení v placeni skutečně nastala, domáhá se žalobce pohledávky
ve zbytku 8.950 Kč. P r v Ý s o u d žalobu zamitL O d vol a c í s o u d
uznal podle žaloby.
Ne j v y 3 š í s o u d uznal podle žaloby do výše 1.9500
lobu zamítL

Kč,

jinak ža-

DŮV.ody:

V souzené věci jde o závazek žalovaného jako rukojmiho a plátce.
Jak bylo dolíčeno již v ro~hodnutíčís. 2307 Sb. n. s., vyžaduje i závazek
rukojmího a plátce ku své platnosti pisemné formy. Byl-li závazek rukoijmiho a plátce učiněn zástupcem, jest třeba, aby i zmocnění ok podstoupení zavázku bylo dáno písemně. To plyne z této úvahy: Podle
§ 1005 obč. úk. může sice býti zmocňovací závazek sjednán ústně nebo
·pi,semně. Je-li však pro právni jednáni, jež má býti uzavřeno zmocněn
cem, předepsána určitá forma, rozhoduje účel, proč byla tato forma pře·
depsána, o tom, zda vyžaduje i plná moc téže formy. je-U určitá forma
;předepsána zákonem za tím účelem, aby byla zjištěna vážnost vůle stran
anebo aby nutnost předepsa,né formy přiměla stranu k důkladnému rozvážení jednáni, jest třeba téže formy i při zmocněni k takovému právnímu
jednání. Podle třetí dílčí novely (§ 97) vyžaduje se k platnosti rukojemské smlouvy, aby prohlášení, kterým se rukojmí zavazuje, bylo dáno
písemně. jak plyne z motivů zákona (srov. Materialie k liL dílčí novele
str. 270), byla odepřena platnost bezforemnimu zaručeni se proto, aby
byly zamezeny tě'žké následky nerozvážného zavazo.vacího prohlášení.
Byl proto účel zavedení pisempé formy pro zá·vazek rukojmího (rukojmiho a plátce) takového rázu, že odůvodňuje požadavek písemné formy
i"pro zmocněni k uzavření smlouvy ruk~jems:ké (k podjetí závazku jako
rukojmí a plátce). V souzené věci zjistil odvolací soud, že žalovaný
zmocnil pouze ústně Václava V., aby za něho sje.dnal mkojemský závazek oproti žalobci s obmezenim ručení do výše 10.0000 Kč v měsíčních
splátkách 150 Kč. Zavázal-Ii Václav V. pí,semným prohlášením ze dne
19. prosince 1931 žal,ovaného. j",ko rukojmího a plátce, ani,ž byl k tomu
žalovaným písemně zmocněn, byl závazek tento neplatným pro nedo28'
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statek formy. Řečeným prohlášením Václava V. byla vš"k založena obligace naturální, jak pa,tmo z § 1432 obč. zák., podle něhož nelze požadovati zpět to, co bylo d<ino k z,"pravení dluhu, neplatného jen pro nedostatek formy. Aby tento n"turální závazek žalovaného se stal žalovatelným, bylo třeba písemného schválení se strany žalovaného. Dopisem
ze dne 3. břema 1932, jejž zaslal ža.lovaný právnímu zástupci žalobcovu,
uznal žalov"ný svůj závazek proti žalobci do výše 10.000 Kč v měsíčních
splátkách po 150 Kč. Tím stvrdi.1 ža,lovaný svůj natur:Hní závazek tak,
že formální vada byla zhojena způsobem vyhovujícím zákonu, a jeho
závazek, jsoucí do té doby pouhým nežalovatelným závazkem, stal se
závazkem žalovatelným (srov. rozh. čís. 2629 Sb. n. s.). Při-volení žalovaného. k záruce bylo tedy projeveno vážně, urNtě .a srozumitelně (§ 8W
obč. zák.), Ovšem Ijen do výše 10.000 Kč, a to v měsíčních splátkách
po 150 Kč. Napmti tomu .V'šak neprojevili žalovaný písemný souhlas
s tím, že Václav V. ujednal za něho i, ztrátu lhilt 'Pro případ nedodrženi
splátek Podle zásady vyslovené v § 1353 obč. zák nemMe býH rukojemství, rozšiřováno dále, než se mkojmí výslovně prohlásil. V dopise
ze dne 3. března 1932 uvedl žalovaný výslovně, že na jiné závaz,ky
(kromě ručení za svého zetě K. s 10.000 Kč v měsíč'ních splátkách po
150 Kč) nepři!sto'lllplL Nebylo ,tedy písemným prohl<išením žalovaného
kryto ujednání ztráty lhM Václava V. v prohlášení ze dne 19. prosince
1931. Nenastala proto nedodržením lhůt splatnost celé zaručené částky
10.000 Kč a jest tudíž žalobce ,oprávněn domáhati se na žalovaném jen
zaplacení měsíčnfch splátek, pokud dospěly do vynesení rozsudku prvého
,soudu (§ 406 c. ř. s.). Jen v tomto ro,zsah:u je uznáno podle žaloby.
Z toho, co shora uvedeno, plyne, že vlastnim zavazovacím důvodem,
opravňujídm k žalobě, bylo prohlášení. žalovaného v dopise ze dne
3. března 1932, v kterémžto dopise není "ni zmínky o tom, že bysplá'cení dluhu žalobci v mě'síčních splátkách po 150 Kč bylo vázimó na
nějakou dalši podmínku.
čís.
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Bylo-li doručeno rozhodnutí osobě procesně nezpůsobilé, nezačala
dosud běžeti lhůta k žalobě o zmatečnost, jež počíná běžeti teprve do·
ručenjm straně procesně způsobilé nebo jejímu právnímu zástupci.

tečnost, podaná 16. dubna 1936. O d vol a c í s o u d uznal podle
žaloby.
N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Dle § 534 ,čís. 2 c. ř. s. jest počítati, měsíční lhiltu k podání žaloby
. o zma,tečnost dle § 52'9 čís. 2 c. ř. s. ode dne, kterého dOfU<':eno bylo
rozhodnutí nap"dené žalobou pro zmatečnost zákonnému zástupci
strany. Nesejde proto vůbec na tom, zda tento o rozhodnutí tom již dříve
věděl, ani na tom, kdy byl ustanoven z"stupcell1 strany nesvéprávné,
ať již jako pmzatímní zástupce nebo jako opatrovník. Bylo-li doručeno
rozhodnutí osobě procesně nezpů8obilé, nezačala dosud běžeti lhůta
k žalobě o zmatečnost, jež počíná běžeH teprve doručením straně procesně zpŮJsobilé nebo jejímu pravému zástupcí, (rozh. čís. 10464 Sb.
n. s.). Ježto se tak cInsud nestalo, není' žaloba opožděná.
čís.

15135.

S odpůrčím nárokem lze kornpensovati vzájemnou pohledávku proti
odp9rovateli.
(Rozh. ze dne 17. dubna 1936, Rv II 493/34.)
žalobce uvedl, že má proti své manželce žo·fii V. vykonatelnou pohledá"ku 3.800 Kč a že exekuce vedená k vydobytí této pohl"dávky nevedla k výsledku. Domáhá se ,proto, "by odstupní smlouva ze dne 28.
'dubna 1931, kterou Žofie V. odstoupila, svou polovici své matce, žalované Frantlošce H. za 15.000 Kč, byl" proti němu prohlášena za neúčin.
nou podle § 2 a § 4 ocl. řádu. Žalovaná navrhla zamítnutí žaloby a
uvedla, že nevěděla při uzavřeni odstupní smlouvy o něj"kých nárocích
žalobcových, že smlouva tato nebyla uzavřena za účelem zkdceni vě
řiltelů Žofie V. a že ž"lované takovýto úmysl jeF dcery n"byl znám. Pří~
padně namítla též protipohledávku 5.000 Kč. Niž š í s o u cl y uznaly
podle žaloby.
N e i v y š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a uložil
prvému <loudu nové jedminí a rozhodnutí

(Rozh. ze dne 17. dubna 1936, Rv I 678/36.)
z
Opatrovník Elišky P., zbave.né úplně s.véprávnosti, podal žalobu
o zmatečnost směnečného platebního· příkazu, vydaného proti EHšce P.,
tvrdě, že směnečná žaloba byla doručena přímo Elišce P. P r v Ý s o u d
žalobu zamítl proto, že byla podána po uplynutí měsíční lhůty stanovené
v § 534 c. ř. s., vzav za prokázáno, že opatrovníku žalující strany bylo
nejpozději při jeho vzetí do slibu, t. j. 22. února 1935, dobře zn<imo vydání a doručení směnečného platebního příkazu, takže onu měsíční lhůtu
je třeba počítati od 22. února 1935, takže jest opo,žděna žaloba o zma~

důvodů:

Dovolání jes.t oprávněno, pokud vytýká rozsU'dku odvolacího soudu
právní mylnost v příčině vzájemné pohledávky 5.000 Kč, namít"né ža'Iovamou k započtení. Především nu'tno řešiti otázku, zda tvrzená vzájemná pohledávka ze zápůjčky se hodí, vůbec k započh,ni se žalobním
nárokem. K této otázce nutno· přisvědčioli, neboť byť i žaloba domáhaJ.a
se také toho, by kupní smlouva, jíž se odporuje, byla 'prOhlášena pro,ti
žalobci za bezúčinnou, směřuje přece v podstatě k tomu, by žalobce
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dosáhl z prodané nemovitosti uspokojení svých vykonatelných peně
žitých pohledávek, takže započtení nepřekáží nestejnorodost vzájemných pohledávek. Že z"počtení nevadí povaha žalobního nároku jako
nároku odpůrčího, plyne i z ustanovení § 17 odp. ř., podle něhož sodpůrčím nárokem nelze kompensovaU toliko vzájemnou pohledávku proti
dlužníku. Správnost názoru zde hájeného nasvědčuje také ust<ťnovení
§ 18 odp. ř., poněv<ťdž vý.slovně připouští, by se odpůrce odporovatelův
zprostil odpůrčího nároku tím, že uspokolji pohledávku, která přísluší
odpůrčímu věřiteli proti dlu-žníku a za niž dúsledkem úspěšného odporu
ručí věcně podle § 14 odp.ř. Uspokojení- pohledávky odporujícího vě
řitele, jež má na mysli ustano-vení § 18 odp. ř., se uskutečňuje však také
tím, že mu důsledkem započtení zůstane čáJstka, již by jimk musel zaplatiti na vzájemnoU' pohledávku- odpůrcovu. Tvrzená vzájemná pohledávka žalované ze zápůjčky hodi se proto ke kompensaci se žalCibnlm
nárokem a měl tudíž první soud rozhodnouti, zda jest po právu čiH nic,
neboť je-li po právu, žalobní nárok započtením zanikl a mu-sela by žaloba býti zamítnuta. První soud se vzájemnou pohledávkou' vúbec nezabýval a neučinil potřebná skutková zjištěni. Ani odvolací souď tuto vadu
nenapraviL Věc není tedy pro nedostatek zji-štění v příčině vzáJjemné pohledávky 5.000 ~č zmlá k 'rozhodnutí (§ 510 C. ř. s.).
čís.

cene, ale ani citovaný predpis § 46 náhrad. záJkona am my zvákonný
redpis neustanovuje a ZD z,rkonov o pozemkovej reforme n,emozno- do·
~odif, že by bola možná sťažnosť i plOt i do.hode, ktorú št.átny pozem-:
kový úrad múže sjednať s vlastníkom zabraneho majetku o .leh? prevzah
a o prejímacej cene (o takúto dohodu tu ,de). Rekmzny sud do-spel
k tomu právnemu stanovisku, že sťažnosť sťažovate!'ky je predo-všetkým pod!'a citovaného ustanoven,ia § 46 náhradové~o zákona ~6bec ne'prípustná. Ked' však sťažnosť ako opravný prostrH;dok p~oŤ1 dohode
štátneho pozemkového úmdu s vlastníkom zabraneho- majetku me le
v náhradovom zákone odkázaná na riadne súdy a úČ<ťstník v § 46 n;ihrad.
zák. rnenovaný može sa brániť len poraclomsprávnym a teprv pot.om
snád' poradom práva, musela byť táto sťažnosťsJažo,vate!'kyodmlet
nutá ako neprípustná (srovnaj Sb., n. s. 10821 l.
N a i v y š š í s úd dovolaciemu rekurzu nevyhovel, a to s poukazon~
na správny dovod napadnutého usnesenia, že proti d o ho cl e, k.toru
štátny pozemkový úrad ujednal' s vlastníkmi zabraného majetku o jeh?
prevzatí a 0' prejímacej. cene, nie je prípustná v~ťaŽ!nosf k súdu, oprena
o § 46 náhradového zakona v znem zakona C1S. 220/1922 Sb. z. a n.
(rozh. 10821 Sb. n. s), d'al~j aj preto,.lebo predme~ sfažnosti pod]'a
svojej povahy vybočU']e ZQ, zakonneho ramea nespomeho pokračovanla,
určeného už dtovaným §om náhradového zákona.

15136.

Proti dohode, ktorú ujednal štátny pozemkový úrad s vlastnikmi zabraného majetku o prevzatí a o prejímacej cene, nie je pripustná sťaž
nosť k súdu podfa § 46 zák. čís. 329/1920 Sb. z. a n. v znení zák. čís.
220/1922 Sb. z. a on.
(Rozh. zo 17. apríla 1936, R II 137/36.)
Dorota S. podala -sťažn.osť u krajského súdu v B. proti dohode, ktorú
ujednal štátny pozemkový úrad s vlastníkmi zabraného. majetku -o prevzatí a oprejímacej cene a žiadala, aby dosavádne pokračovanÍe o prejímacej ceně bolo zrušené a aby táto cena bola určená všeobeonou úplnou
hodnotou prevzatých ve!'kostatkov.
Rekurzný súd túto sťažnosť odmietol. Dovody: Rekurzný
súd, preskúm(!vší napadnuté usnesenie s hl'adiska v úvahu prichádzajúcich ustanovení zák. čís. 329/1920 Sb. Z. a n. v znení z,rkona čís. 22ú/
19-22 Sb. Z. a n. a s h!'adiska uplatnenýeh mkurzných dilvodov, do-spel
k presved-čeniu, že rekurzu sťažovate!'ky nemožno priznať oprávnenosf.
Rekurzný súd vzal najma v úvahu tú skutočnosf, že v danom prípade
bola náhracla za prevzatý majetok sjednaná v srny-sle ustanovenia § 44
odst. 2 zák. ČÍ'S. 220/1922 Sb. z. a n. d oh o dOlu med-zi štátnym pozemkovým úradom a vlastníkom, že pod!'a § 46 náhradového z"kona
v znení novely čfs. 220/1922 Sb. Z. a n. mažu sa osoby, pre ktoré,-sú na
zabranom ma'jetku knihovne zaistené r6zné práva, sťažovať u prísluš~
ného súdu na mzhodnutie štátneho pozemkového úradu o prejímacej

čís.

K § 1487

0'bě.

15137.

zák.

Třiletá lhůta promlčecí § 1487 obč. zák. plat! i pro žalobu na vy ..
dání dědictví z důvodu, že zůstavitel nebyl pro předcházejicl dědickou
sml0'UVU oprávněn pořiditi o celé pozůstalosti.

(Rozh. ze dne 18. dubna 1936, R 1 343/36.)
žalobou podle § 823 obč. zák. domáchá se žalobce vydání tří čtvrtin
(hereditatis petitio) na žalovaném, jemuž pOzllstalost po Antonii W. byla odevzdáJna na základě závěti ze dne 29. května .1922, .opíraje
ji také o dědickou -smlouvu ze dne 15. září I 909. ~alovany namltl p~o
mlčení, žalobního nároku. P r v Ý s o u d z toho duvodu zalobu zamltl.
O d vol a c í s o u d uložil' prvému soudu nové jedn,rní a rozhodnutí.
, D ů v o-d y: žalobce opírá svůj žalobnÍ' nárok o dědi-ckou smlou,vu a
tvrdí, že má ďědkké právo snně-jší než žalovaný, který oplra ]e o poslední pořízení zůstavi,jelky Pmtonie W. Není tedy zde !předpokladem
, důkaz neplatnosti zmíněného pořízení čiji; zvrhnutí jeho a žaloba není
obmezena tříletou promlčed lhůtou § 1487 o.obč. z., n-ýbrž platÍ' tu
promlčecí lhůta třiceti, příp. čtyřicetiletá dle § 1487 a 1485 O. obč. z.
(viz rozhodnU'tí nejv. soudu čís. 10712 sbírky Vážného).
N e j v y Š š í s o II d uložil odvolacímu soudu nové rozhodnutí o odvolání.
dědictví

-

Čís.

15138 -

-

Čls.
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D ů v od y:

dů

P?dle ,~ 1~7 .obč. zá~. jest d? tří let uplatňovati, práva zvrhnouti posledm ponzenl, ~mak prava ta JSou promlčena. Ž8Jobce se sice přímo
podle žalo?ní prosby nedomáhá zvrhnutí posledního pořízení, avš"k od
neplatnoslt, poklid se tý'če bezúčil1nosti sporné závěti co do tři čtvrtin
pozůstalo,sti ža.Iov"nému odevzdané podle odevzdací Ustiny okresního
soudu v Ř. z 24. února 1926 závísí domnělé silnější právo žalobcovo
ta,kže předpokladem úspěchu podané žaloby podle § 8230:bč. zák jest
nezbytně zvrhnutí po,sledního pořízení co do tří čtvrtin pozůstalosti.
~ toh~ zřejmo, že tříletá promlčecí lhůta § 1487 obč. zák. musí platiti
I ;pro zaloby, který1jli 'se uplatňuje, že zů,stavitel pro p'ředcházející dě
dlCkou smlouvu nebyl více oprávněn poříditi o celé pozůstalosti (srov.
Klang § 1487 B/b), jak tomu jest v tomto případě. Tato tříletá lhůta
počíná se ode dneprohlácšeni 'poslední vůle (srov. rozh. ,čís. 10712 Sb.
u: s.). Ježto v, tomtu případě byla poslední vůle prohlášena dne 11. proSlOce 1926 a ;~loba byla :podána až 5. září 1934, jest zažalovaný nárok,
pokud .,se o;plra o' ustanovení § 823 obč. zák., promlčen podle § 1487
obč. z<rk. Jest proto opačný náhled mylný a nebylo příčiny zrušovati
rozsude.k prvmho sou:du, pokud žalobní nárok se opírá O ust<rnovení
§ 823 zak. (rozhodnutí čís. 10;712 Sb. n. s.), jehož se napadené usnesení
dovolává, není v rozporu s tímto rozhodnutím. Na 'odvolacím soudu bude
by při, novém sVBill rozhodnutí se vypořádal také s dalším právnim dů~
vodem, o nějž žalobce žalobní nárok opírá, s nímž 'se odvolací soud
dosud nezabývaL
čis.

Prodatel, který z

důvodu

výhrady prá..a vlastnického vzal prodanou

skoďy, způsobené zaviněným

žalovaný nepopírá, že pro datel, jenž vzal věc prodanou s výhradou
práva vla'stnického, zpět, má nárok na náhradu za zmenšení hodnoty věci
jejím opotřebením. Z přednesu žalobkyně vysvitá, že se domáhá zaplacení rozdílu meZÍ' kupní cenou prádla a hodnotou, kterou mělo prádlo
při zpětvzetí na základě výhrady práva vlastnického, která se rovnala
kupní ceně utržené prodejem pr<Í!dla třetímu. I když žalobkyně tento
nárok označuje jako nárok na zaplacení zbytku ,kupní ceny, uplatňuje
tím přece v podstatě jen nárok na náhradu škody, vzniklé jí nácsledkem
od'stoupení O'd smlouvy a vrácení prádla menší hodnoty, nikoliv smluvní
nárok na zaplacení kupní, ceny. Vzhledem k tomu nebylo také třeba
změny žaloby. Prodatel, ,který prodaný předmět již odevzdal kupi.teli,
nemůže od ,smlou'vy odstoupiti (čl. 354 obch. zák.). Avšak při výhradě
práva vlastnického jest míti za to, že 'bylo mlčky ujednáno právo prodatele odstoupiti od smlouvy, ~e"li kupitel se svými platebními' závazky
v prodlení, nebylo-li právo odstupu vyloučeno. Tím, že prodatel odejme
věc kupiteli, který jest se zaplacením kupní ceny v prodlení, neujeduav
nic jiného, vykonává to,to smluvené právo k odstupu od smlouvy (rozh.
čís. 12242, 12521 Sb. n. s.) a mMe na kupi,teH žádati náhradu škody,
způsobené zaviněným nesplněním kupní smlouvy (§ 921 obč. z.). Zavinění- kupi!tele záleží v tom, že nedostál platebním závazkům, převzatým
kupní smlouvou. Kupiteli náleží' důkaz, že splnění platebních závazků
stalo se nemožným bez jeho zavinění (§ 129S obč. z.). Neprokáže-li to
kupi<te1, má pro datel, jde-li< o obchod podle obchodního zákona, nárok
na náhradu skutečné škody a ušlého zi'sku ('čl. 283 ohch. zák.). V souzen~,m,příp"dě
? O'~chod n~ obou stranách dle čl. 2~3 obch. z. Jest
hrd" zalohkyne, Jezto zalovany neprovedl exkulpační dukaz ve smyslu
§ 1298 obč. z., oprávněna, požadovati jak skutečnou škodu, t. j. rozdU
meZ! obecnou hodnotou (tržní cenou) prádla v době prodeje a ohecnou'
hodnot~u (~ržní cenou) v době vrácení, tak i ušlý zisk, který se jeví
v tom, ze Ujednaná kupní cena převyšovala případně obecnou hodnotu
(tržn! cenu). Je tudíž pro vypočet ~áhradního nároku žalobkyně směro
darny rozdll meZl Ujednanou kupm cenou a obecnoll hodnotou (tržní
~enou) prá,dla v době vráceni. Cena prádla v době vrácení byla tatáž
pko v dobe Jeho prodeje třetímu. Cena docílená při prod<0ji prádla tře
tímu za 50% původní kwpní ceny byla přiměřená tehdejšímu stavu a
jakosti prádla, tudíž odpovídala jeho obecné hodnotě (tržní ceně) v této
době. Byla tudíž žalohní žádost, domáhající se rozdílu mezi tou'to cenou
a ujednanou kupní cenou, opodstatněna. Tím, že se vrácení prádla stalo
v souhlase obou st'ran, nepozbyla žalobkyně ještě nároku na náhradu
- za ~potře?enf vráceného prádla, když trvala vždy na tom, že jí' ž<rlovany mUSl .nahraditi škodu, o jejíž výši se strany nemohly dohodnouti.

y?

15138.

~c ~p~!, n~je.dnav ni~ jiného, odstoupil lim od smlouvy a může na ku-

p;teh zadat; náhradu
smlouvy.

va d ů:

nespměním

kupní

v
Zav~ění ku~itelovo záleží v tom, že nedostál platebnim závazkům,
pr~zatym kup.m smlouvou. Jde-li o obchody podle obchodního zákona,

ma prodatel narok na náhradu skutečné škody a ušiého zisku tudíž na
náhradu rozdílu mezi ujedruutOU kupni cenou a obecnou hod~otou věci
v době vráceni.
(Rozh. ze dne 22. dubna 1936, Rv II 409/34.)
. Žalobkyně prodala ža!nvanému prádlo s výhradou práva vlastmckého. ~oněvadž, žalovaný nez"'p!a,tilcelou kupní cenu dodaného zboŽÍ',
vzala Je. za~obkyne, up:atňu,iic '~vé vyhraž,ené právo vlastnické, vpět a
prodala Je trehmu, hledlc k ~leho opotrebem za 50% původní kupní ceny.
Žalobou domáchá se na žalovaném ro,zdilu mezi; kupní cenou zboži j"kou
n,těln v době,prodeje žalovanému, a cenou, za kterou bylo, prodá~a tře
hrnu. Žalobe bylo vyhověno s o u d Y v š ,e c h třl s t o I i c n e i
v y š š í. m s o II dem z těchto
'

čis.

15139.

K § 79 až Sl zák. o poj. !IIIIlouvě čis. 145/34 Sb. z. a n.
Byla-li pojištěná budova po požáru znovuzřizena, jest náhradu složenou pojistitelem na soudě podle § 1425 obč. zák. a §§ 79 až 81 zákona
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čís.

15140 -

-

čís.

15140443

o POj. s~!ouv~ čis. 145/34 Sb. z. a n., rozvrhnouti především na pohledávky, jez vznddy za práce nebo z dOdávek pro znovuzřízení budovy.
(Rozh. ze dne 23. dubna 1936, R I 169/36.)
Dne 4. července 1935 složil Dr. Bedřich L. za akciovou poFšťovací
~ol~č?ost M.. } požární náhrady za pojištěnou budovu povinných pojlstmku Franhsk.a a Anny S. 32.458 Kč na soud výslovně s poukazem
na § 1425 ob~; zak. a §§ 79-81 zákona o pojistné ,smlouvě ze dne 3. čer"
v,:nce 1934 CI~. 145 Sb. z. a n. N i,ž š í s o u d y rozvrh1y tuto požární
nahra;Ju tak, ze z ní. v prvé řadě přikázaly na pohledávky, jež vznikly
za prace nebo z dodavek na znovuzřízení budovy.
N e j vy

Š

š i s o u d nevyhověl dovolacímu rekursl/ hypotekárního

věřHele firmy Bratři Vilém a Max O.

Důvody:

:ojišt~n~ b~do~a byla po požáru znovl/zřízena. Odpovídá proto zásad.~, vYladre.ne v §§ 80 a 81 zákona čís. 145/34 (srov. též čl. 25 všeob.
POJISť. podml!,ek), jestliže byly především uspokojeny pohledávky, jež
~zmkly. za prace. nebo z .dodavek pro znovuzří'zení budovy požárem pos~ozene, ,neboť tImt~ zpu~obem bylo. l/potřebeno. dotyčné částky požární
n~h.r~dy k~ smlu.vene.,:,.u u.čelu. Nemela proto pozární náhrada rozvržena
byt~ Jen zastavmm ventelum bez ohledu na' nároky v:zmiklé ze znovuzří
zem budovy.
čis.

15140.

Vyrovnání potvrzené soudem řišskoněmeckým nemá právni ůčinky
pro tuzemsko.
Dosavadní stav nebyl změněn ani německým vyrovnacím řádem
z 27. ůnora 1935 R. G. BI. J.
(Rozh. ze dne 23. dubna 1936, Rv I 597/34.)

~alobkyně měla' ~ žalov~né banky (v Německu) uloženo, ke dni
5. ,un?ra ) 932, kdy zal?va?a po.žádalao zahájení řízení vyrovnacího,
:.93280.
t~dle přllat~ho, navrhu vyrovnacího měli dostati věřitelé
zalovane nel,:,:ene 3?~ svych pohledávek. Žalovaná banka vyplatila
30% kvot,~ pnpadajlc! na pohledávku žalobkyně, tato se však domáhá
u. tuz.ems~eho soudu zap~a~ení zbytku (70%) tvrdíc, že vyro,vnání, uzavrer:e v clzozemsku ~ema učmkl/ pro tuzemské věřHele. Žalobě bylo vyho~eno so u cl y v sec h tři s t ,o I i c, ne j vy Š š í m s o u cl e m
z techto

R!"I.

d Ů vod ů:
Aby vyrovnání, potvrzené soudem řÍ'šskoněmeckj\m, bylo právně
i proti tuzemskému věřiteli, jenž se vyrovnacího řízení zúčast
nil a ,s vyrovnáním souhl<tsil, bylo by třeba dle § 31 odst. 1 vyr. ř., aby
byla zamčena vzájemnost. Na dotaz, učiněný po rozumu § 28 oclst. 2
vyr. z. z r. 1914, pr.ohlásHo minist. ,spra".edlnosH v.i~né .věci, že .ve vě~i
. nuceného narovham v konkursu opeto'vne vyslovIl nssky soud nemecky,
že účinky cizozemského konkursu nepřesahují do Německa, nýbrž se
omezují na cizozemsko, a že říš,ský soud německý činí z toho závěr, že
nemůže býti věřiteli namítáno, že se vzd'al v cizozemském ,konkursu
svých práv, na př. povolením k nucenému narovnáni a že ohledně mimokonkursního vyrovnání nedošlo dosud k soudním rozhodnutím, ~ež by
se zabývaly tou otázkou. Na nový dotaz po rozumu § 31 vyr. ř. čís. 64/31
sděJi.lo mini,sterstvo spravedlnosti zprávou ze dne 8. dubna 1936
čís. 18654/36-12, že podleoficioelního prohlášení němeoké vlády z 27.
března 1936 trvá dosud nezměněn stav právní, který sděHla verbálni
notou svého zahraničního úřadu z 11. září 1931, a jenž je patrný z vyjádření o zaručené vzájemnosti, které vydalo mini,sterstvo spravedlnO'sti
nejvyššímu soudu k č. j. R I 330/31. Tento dosavadní stav nebyl, jak
německá vláda dále uvedla, dotčen ani, německým vyrovnacím řádem
z 26. února 1935, ježtO' ani tento zákon nemá ustanovení, která by řešila
otázkul, zda soudní vyrovnání, učiněné a potvrzené v cizozemském vyrovnacím řízení, může býti' namHáno' proti věřiteli, 'který v Německll
uplatňuje svoji ,pohledávku proti vywvnacímu dlužníku. Uvedenau otázkou zabýval se komorní 'soue! v Berlíně v rozhodnutí z 18. září- 1'934,
které se vztahuje na vyrovn,c,ni, k němuž došlo před rakouským soudem
a vyslovil v něm právní větu: "Podle německého, práva jest zásadně
omezen úči-nek narovnání, k ,němuž došlo ve vyrovnacím řfzenÍ, na stát,
před jehož soudem se kO'nalo vyrovnací řízen",- Ježto tedy podle těchto
prohlášení- není v otázce, ,o nilŽ jde, zaručena vzájemnost, nelze pH rozhodování, této právní rozepře, hleděti k námitce žalované strany, že pohledávka žalobkyně co do 70%, jichž zaplacení se' touto žalobou domáhá, zanikla vyrovnáním, u'Zavřeným za součinnosti říšskonemeckého
soudu ze dOle 26. února 1932, neboť účinek tohoto vyrovnání vztahu~e
se jen na území' státu němecl<ého a nilko.Ji na tuzemsko, v němž (Děčíně)
má: žalobkyně ,své bydlJi,ště a v němž má žalovaná banka jměn,í\ Při tom
je nerozhodno, že vznilkla pohledávka žalobkynina v Německu a že měla
tam hýtisplněn,a, když k úplnému jejímu splnění nedošlo a žalovaná má
nyní v tuzemsku jmění, z něhož žalobkyně uspokoljení dosíci může.
Uplatňování nedoplatku po'hledá"ky žalobkyní nepříčí se dobrým mra'vům, neboť žalobkyně se domáhá jen vrácení svých peněz bance, zapůjčených z jejího jmění v tuzemsku, spíše naopak přilčilo by se dobrým
mravům, aby banka tuzemské své jmění, jež má sloužiti, též k uspokojení věřitelů, podržela a její věřitelé zůstali zkráceni. Při tom je Iho,stEljno,
jakým způsobem se jmění, jež má sloužiU k úhradě zažalované pohledávky, dostalo do tuzemska. Na vyhradové klansule, platné v soukromém právu mezinárodním, nelze se tuto dovolávati, neboť uspokojení
účinným

-čís.

-
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pohledávky žalobkyniny ze jmění žalované baruky v tu·zemsku se nepří-čí
~~i mravnim předpokladům" ani právním základům tuzemského právního
radu (ZImmermann: Mennarodní právo soukromé, str. 229).
čís.

15141,

Ručení lékaře veřejné nemocnice, použil-Ii při léčení omylem žiraviny

místo léku.
Veřejná nemocnice ručí při léčeni za zavinění externího lékaře (po-

mocné síly

lékařské)

podle § 1313 a)

obč.

zák.

(Rozh. ze dne 23. dubna 1936, Rv I 1203/34.)
. z~~obc~ uvedl, že ?yl v, oš~třování veřejné nemocnice v P.; z příkazu
pnmare teto' nemocmCe o-sethla mu nemocné oči externí lékařka žalovaná Dr. P-ová . která mll' místo léku nakapala do oka ky,selinu wlnou
a ač si při tom stěžoval a, naříkal na hrozné bolesti, nedbala toho· a
~ ,ueozornění~" že jest P~íJi.š choulostivý, nakapala mu tuto kyselinu
jeste do dmheho oka, takze úplně oslepl. žalobou dom<ÍJhá se z tohoto
duvodu ~á,h:ady škody jak na Dr. P-ové, tak í Fondu veřejné nemocnice
vP. NI: Z,S 1S o tf, d Y uznaly žalobní nárok důvodem po právU' jen proti
Dr. P-ove, o d vo-l a c í's o u d z těchto d ů vodů: Žalobce se nepráv~m dovolává k odůvodnéní svého žalobniho nároku proti spolu'žalovanemu fondu nemOClllce ustanovení § 1315 obč. zák., neboť toto ustanovení př~dpokládá, že došlo ok poškození třetil osoby osobou nezdatnou
ml;n0 ram~c st;'luvního eoměru, kdežto v daném případě byl žalovaný
poskozen lečemm, tedy vykonem smlu'veného díla. PřicháZÍ' tudíž v úvahu
spíše ustanovení § 1313 a) obč. zák. Než ani posléze uveclené zákonné
ustanovení nelze na daný případ aplikovati" neboť dle povahy věci nelze
žalovanou Dr. P-ovow ,pokládati' ve ,smyslu § 1313 a) obč. zák. za osobu,
které spoluža.Jovaný nemocni,ční fond použH ke smluvenémU' plnění vůči
ža.Jobci,.nÝ,brž nutno ji po'važovati za náhradníka, kterého spolužalovaný
nemocmčm fond dal za sebe, aby se od ručení za' vý'sledek dila osvo~odil.
to;n" že žalo'~ce bťl ďán žalované Dr. P-ové k léčení, jest spatmvatl, pinem smluvm povmnosh spolužalovaného nemocničního fondu
vúči žalob,ci. za něž, t. j. za splnění nemocniční fond mčí jen, pokud
bylo, vadnY.mpo~dle ustano,:,e'ni, ~ 1295, 1,010 o,bě. zá~. Ru~í tedy nemocllIčn~ fond j~d:ne Za culpa ln ehgendosveho nahradOlika. Ze pak smlu'vni
pomel' mezI zalobcem a spolužalovaným fondem připouštěl, aby tento
!ond. dal ~a, seb~ p:o léčeni ,žalo~c~. n,,?r::dníoka, plyne z povahy věd.
pk l' uznava I sam zal obce pn,pousteje, ze zalovaný fond jako právnická
o,sQo~a ~emůž,e ~Ini~i ~výoh povi:,ností, které mu z převzetí pacienta do
lekarskeho osetrovam plynou, sam, nýbrž že tak mwsí učiniti prostřed
mctvím svých lékařů,. Žalobce pak ani nenapadá náhled prvéhO' soudu,
že se spolužalovaný fond nedopustil nějakého zavinění při výběru žalované Dr. ~-?vé. Osta~ně, i okdyby odvo,latel tento náhled prvého, soudu
napadal, ČInIl by tak bezduvodně, neboť nelze nahlédnouti, v čem by

Y

445

spočivalo zavinění nemocničního fondu, když za extern! lékařku, us:a~
novil doktorku mediciny, jíž přísluš~ým úřaden,' ~ylo, udeleno opra;cnelll
k lékařské praxi a jejíž ustanoveOl za exterOl lekarku by~o ,s.chvaleno
nadřízenými úřady. Pokud jde o žalovanou Dr. P-OVOll, ,nezalez! na, tom,
zda žalovaná nakapala žalobci do očí právě, lék, ktery pod .~p;avnol1
'inak signaturou zaslal lékámík, neboť i kclyz v lahVičce byla ]lna teku~ina než Dr. Pcová dle signatury předpokládala, nezprošťovalo by to
Dr. P-ovou ručení za škodu způsobenou žalobci, ježto ?y šlo o připadne
spoluzavinění třetí~ osoby, j~ž by vša:k}odl~ ustan,oveOl § 1302 obě. zak
vzhledem k nemoznosh urcenl po{hlu poskozeOl zavazovalo vsechny
viníky solidárně k náhradě škody. Žalovaná Dr. ~:ová ne?,ú~,e se exkulpovati ani poukazem na to, že ~ednala pouze"z pnkazU' pn,?:are D,r. ,M-a~
neboť jednak nepwkázala, ž~ jí Dr. M. d~l pr?ka:" a?y pouz1'l,a prave one
tekutiny, která měla za nasledek vypale'Ol. OCl zalobcov!~h, jednak
i kdyby tomu tak bylo, zakládalo by, to toliko s~ol,uz~vI~em ~r., M-a,
jež by ho zavazovalo dle § 1302 o,bc. z3';k. k ,~.ol!d,arm nah;ade sko,dy
vedle Dr. P-ové. žalovaná se marne snaZl' dohcitJ., ze na poskozem zalobcově nenese viny. Zavinění její spočív« v tom, že žalobci nakapala
do očí tekutinw o jejíž neškodnos!i se vůbec nepřesvěddla, ba že tekuHnu tu naka:pal~ žalobci do obou 06, a~koH~ byla varová~a, ~.ř!kem. žalobcovým vyvolaným bolestí, kterou !pusobllo mu, n<r~a'Panll liZ do led:
noho oka. Tolik obezřetnosh jest vyzaclovatI na lekan, aby nespolehal
pouze na zevní označeni lahvičky léku, ~~brž aby" ales~o~ prost.ře~ky
jemu po ruce jsoucími se pokusl,1 ube'pečIÍl se totoznosÍl Jek.u, , zejmena
když jde o jeho použití na lidský orgán jednak tak ~~oul?sllVy, te,dnak
tak důležitý, jako jsouo,ČÍ". Jde toti"- o opatrnost Jlz laIkOVI beznlO:~.
pročež jest ji tim více vyžadovati na lékaři, a to tím spíše v daném pnpadě, když žalobce na použili' tekutiny v jednom. oku' ,křikem ,~eag,~val,
což zaji,sté mělo býti. Dr. P-ové podně!em, ,aby S? budo bedhveJl' vSlmla
tekutiny za· lék použi,té, an.eb aby aspo? vyckal,a ,uČInku, tekuÍl~y n,a oko
jedno, dHve než jil naka;pe do oka druheho. Zm!'TIenou ml1ru.. zvl~stnl opa~
tma stí lékaře jest nutnO' vyvodi,ti z ustanO'vem § 129"9 ?bc . z <,k. , ~ebot
léčení vlrbec a zejména ošetření očí jest nepochybne ukonem vyzadujícím odborné kvalifikace. Na věci nemů~e ,niS změn~ti: že l~k~ř na oddě:
lení nemocničním obvykle neprozkoumava leky ~osl,e z lekarnyc ~ebo:
v tom případě 'jde jen o spoléhání se na z~dpovednost .o,~oby treh', je~
nemůže však lékaře zprosti,ti vlastní zodpovednosh, kotVI,CI v ustanoven,
§ 1299 obč. zák. Poněvadž pa'k zavinění ža.Jované Dr. P-ové záleží v zanedbání opatrnosti, při samotném úkonu lékaiském, nemá významu její
, tvrzení, že nezodpoví,dá za vnMřní organi'sad nemocni,ce.
. . N ,e j v y Š š í' s o u d nevyhověl dovolání žalované Dr. P-ové, ~y
hověl však dovolání žalobwvu a uznal žalobní nárok důvodem po pravu
i proH žalovanému Fondu veřejné nemocnice v P.

O II vod y:
K do v o' lán í ž a I, o van é M U O r. Po - v é: Zavinění žalované
shledává odvolací soud v tom, že nakapala žalobci do nčí tekutinu, o jejíž

-

Čís.

15141 -

-

čís.

15142 447

446

neškodnosti se vůbec nepřesvědčila a kterou nepodrobila iádné zkou'šce,
ač šlo o ošetření orgánu choulostivého a důležitého. Žalovaná hájila se
tím, že použila léku, jak byl dodán z lékárny, že záměna v nemocnici
nebyla možná, že žalobce nepozbyl zraku následkem oné příhody, že
ho pozbyl asi následkem dřívější choroby neb jiným způsobem. žalovaná
netvrdila, že se nemohla přesvědčiti o identitě tekutiny jinak než analysou. Ona se o to vubec nepokus'la. V tom jest shledávati opomenutí
při léčeni žalobce. Přednes žalované o tom, že nemohl míti žalobce
ihned tako'vé bolesti, jak uváděl, tlemá význam pro posouzení v o,tázce
opomenutí, okolnost piDk, že nakwpala domnělý lék napřed do oka zdravéh.o a pak teprve do levého, které bylo následkem úrazu: od r. 1929
slepé, má význam jen pro výši, škody. Uvádí-li odvolací soud, že ani křik
žalobcův jí nebyl ,podnětem k tomu, aby si bedlivě všímala použité tekutiny nebo vyčkala účinku jejího na jedno oko, má to význam jen pro
mím zavinění. Nejde tu o' náhodu, jak miiní, dovolatelb, nebo,ť i okolnost, že byla na stole tekutina nebezpečná, nezprostila dovolatelku' povinnosti přesvědčiti se o tom, jaké tekutiny za lék používá, a to nežli ji
použila. O tom, že jest tu spoluzaviněni nějaké osoby třetí, do-volatelka
nic určitého nepřednesla.

K d ov o I án í žalob c o v u: Není sporné, že žalohce byl přijat
dne 10. února 1931 do žalované veřejné okresní ne.moonice se zraněním
na prstech levé ruky. Veřejné nemocnice jsou ústavy, do nichž se při
jímají k 0'šetřování na dobu své nemoci všichni', kdož jsou postiženi
nemoci ,pomíjející (Pražák: Právo správní II. 68). JsoU' tedy veřejné
nemocnice org<fny veřejné správy zdravotní. Jejich právní poměry byly
v čechách upraveny zákonem z 5. března 1888čis. 19 z. z. a byl vydán
pro všeobecné veřejné nemocnke normální, statut českým místodržitelstvím v souhlase s výborem zemským vyhláškou ze dne 12. března 1890
čís. 33 z. z. Třeba všeobecné nemocnÍces!ouží k uskutečnění úkolů veřejné správy, lze s nimi ujednati soukromoprávní smlouvu o léčení ať
už tím, že si někdo dohodou se ,správou nemocnice zvolí léčení v nemocnki na mí'sto léčení doma neho v s.oukromém, ústavu, ať tam byl
dodán tím, kdo má léčení' jeho opatřiti na základě nemocenského poji'štění (rozh. 4826 Sb. n. s.). V souzeném případě není sporné, že žalobce byl přijat k ošetřování do žalované nemocnice, čímž vznikl pro
nemocnicí závazek svým obsahem shodný se soukromoprávním závazkem k ošetřování žalobce. Pod'le § 3 stanov žalov"né nemocnice jest
tato u'stanovena k tomu, aby osobám do, ní přijatým poskytovala pomoc
lékařskou, a léky, lože a pobyt v místnosti zařízené tak, aby vyhovovala
potřebám nemocnýoh, t. j. léčení, dále potřebnou stravu, ošetřování a
obsluhu. Podrabnější ustanoveni o vykonávání lékařské služby jsou vy"
dány instrukcemi pro lékaře schválenými výborem zemským a za souhlahu místodrútelství. Správa ústavu .pří'sluŠí v širším smyslu okresnímu zastupitelstvu p. jako vrchní správě a v užším smyslu okresnímu
výboru p. jako správnímu výboru nemocn.ké (§ 11 stanov). K působ
nostr vrchní správy náleží Jmeno'vati neb ustanoviti lékaře a správní
úředníky, stanoviti počet a příjmy lékařů a správních úředníků, jwkož

i ostatních zřízencit ústavu (§ 13 j. i stanov). Z této organi,sace žalované
nemocnice se podává, že ne,mocnice sama vůči nemocnému přejfmá určitá
plnění (léčení, ošetřování atd.), která ovšem nemůže plniti sama, nýbrž
osobami k tomu povolan,ými stanovami (zákonnými zástupci) a dále
osobamí těmit0' ustanovenými. Plní tedy nemocnice převzatý závazek
těmito osobami. Tomu nasvědčuje i znění stanov, které při stanovení
příjmu zahrnuji lékaře, správní úředníky, j"kož i ostatnÍ- zřízence. Žalovaná MUDr. P-ová byla druhým žalovaným ustanovena externí lékař
kou, což znamená podle stanov pomocnici plnění úkolů převzatých nemocnicí. Není rozhodné, že pHslušné usnesení vrchní správy žalované
nemocn-ice bylo schváleno zemským úřadem v P., neboť tím nebylo změ
něno nic na postavení první žalované jako lékařky žalované nemocnice,
která svou vrchní správou ji ustanovila ja'ko, externí lékařku, které podléhala a která jí také platila. Při tom ustanovení § 11 j) stanov ani není
uvedeno v § 14 mezi, oněmi usneseními a opatřeními vrchní' správy nemocniční, k nimž bylo potřebí schválení zemského výboru, nyní zemského úřadu. Odvolací soud považuje MUDr. P. za náhradnika, kterého
nemocniční fond dal za sebe, aby se osvobodi:l od ručení za výsledek
díla. Tento názor nelze schváliti. O takového náhradníka (substHuta)
by šlo tehdy, 'kdyby nemocnice sama neprováděla dílo, k němuž se zavázala, kdyby měla opatřiti dHo u: jiné osoby, která by převzala provedení díla a při! tom ,samostatně jednala. O tento poměr nemocnice
k žalobci však nešlo, nemocnice sama převzala závazek k plnění vůči
němu a byla povinna jemu řádně plniti. Použila-U pak při plnění tom
pomocníků, kteří jí podléhali, ručí za jejich zavinění jako za své vlastní
(§ 1313 a)obč. z:rk.). žalobce ovšem v žalobě přímo mluvil o ručení
nemocnice podle § 1315 obč. zák., o nezdatnosti první žalované, ale uvedl
také, že nemocnice ručí jako zaměstnavatelka prvni' žalované za jej!- za. vinění. To si odpomje, neboť § 1315 obč. zák. jedná o ručení toho, kdo
použije k obstarávání ,svých záležitostí osoby nezdatné, za škodu způ
sobenou třetí osobě, což vylučuje smluvní poměr vůči poškozenému,
o kterém jedná § 1313 a) obč. zák. Ale žalobce přednesl i skutkové
okolnosti pro toto ru,čení. Jesmže tedy stíhá první žalovanou vina na
škodě způsobené žalobci při plnění konaném podle smlouvy ujednané
jím s druhou žalovanoU!, jestliže t"to použila první žalované jako ,pomoCnice při plněni, ručí j, druhá žalovaná za její zavinění' podle § 1313 a)
obč. zák.

čís.
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K § 874 obě. zák.
Nárok na náhradu škody podle § 874 obě. zák_ přísluší poškozenému i proti osobě jsouc! mimo smluvní poměr, došlo-li k sjednáni
smlouvy pro jej! lstivé jednáni anebo na její nátlak.

(Rozh. ze dne 23. dubna 1936, Rv I 1946/35.)
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Podle předne~u žalobce líčil mu žalovaný Š. v květnu 1932 výhody
vstupu do ,spolecnostI »L.«, vyzval jej k prohlídce závodu, při které se
pak žalobce ptal na bilanci, načež žalovaný K. mu řekl, že dělali inventuru k 30. dubnU' 1932 a předložili mu bilanci, v níž byl vykázán zisk
aSI 1~7.000 Kč. Na otázku žaloboovu, je-li bilance ta správná, odvětili
oba zalovaní kladně. Žalobce podle toho sOlldil, že se závodu dobře
vede, že lest tu pouz,e nedostatek kapitálu a proto se rozhodl vstoupiti
d'o spolecnostI s vkl "dem 100.000 Kč a poněvadž žalovaný Š. na to
spěchal, byla smlouva již druhého dne u notáře sepsána, aníž by žalobce
byl prohlédl obchodní knihy »L.«, spoW1aje na ujištění, žalovaných
o správnosti předložené inventury z 30, dubna 1932. Avšak již v dubnu
1932 se snižovala tržba a příjem peněz v podniku »L.«, takže nebylo alni
na nákupy, takže již v této době říkal žalovaný Š., že budoul nuceni
ohlásiti vyrovnání, k čemuž však nedo,šlo, následkem vstllpU' žalobce do
společnosti, s vkladem 100.000 Kč. Tím nastalo přechodné zlepšení závodu, ale v létě 1932 se obchod zhoršil, a v srpnu 1932 opakoval žalo- '
vaný Š. nutnost ohlásiti vyrovnací řízení. To se stalo podáním datovanýmdne 14. listopadu 1932. »L.« nabízela 45% vyrovnací kvotu, udala
v seznamu Jmění jako cenu pozemku s tovární budovou a strojním zaří
zením 350.000 Kč a nabídla vy'jevovací přísahu o správností; údajů
o stavu jmění a dluhů. Vyrovnání to nebylo věřiteli přijato a byl na jmění
~L.« uvalen konkurs dopO'sud neskončený. Žalobce tvrdě, že jeho podíl
j'e,stpro konkurs úplně ztracen a že mu tuto škodu způsobHi žalovani
úmysLným a zaviněn)on předstíráním nepravdivých skutečností, žádá,
by byli uznáni,povinnými nahmditi mu škodu ve výši ztraceného společenského podílu. P r v Ý s a u d žalobu zamítl. O cel vo I a c í s ou d
uznal podle žaloby.
N e i vy š š i s o u d nevyhověl dovoláni.
Důvo'dy:

Podle skutkového zjištěni odvo-Iacího soudu byla společnost »L.« ji'z
v době, kdy žalobce jednal se žalovaným o vstupu do ní, předlužena,
což bylo žalovaným twké známo'; aby toto předuženi zdánlivě vywvnaJi
a vykázali aktivní saldo, n"dhodnotíli- žalovaní pozemky patřící společ
no-stí na cenu, kterou ve skutečnosti n,eměly, " předložili žalobci bez
bUžšího vysvětleni, soupis jmění společnosti z 30. dubna 1932, který byl
pořízen na rozkaz obou žalovaných a v němž byly pozemky 's tovární
budo,vou oceněny na 592.062 Kč, to vše proto, by žalobce uji,s~i1i o prosperi,tě podniku: a přiměli ho ke vstupu dospolečno,sti s vkladem. Ve
zjištěném jednání žalovaný oh spatřoval odvolací soud právem Iest, jak
ji- mají' na mysli ustanovení §§ 870, 8í 4 a 875 obč. zák., .neboť' lstí ve
smyslu těchto ustanovení jest každá vědomá nepravda, kterou někdo
př'edkládá jinémU!, neznajídmu pravý stav věci, hledě ho takto oklamati;
je'stme tento druhý -oné nepravdě uvěří a jen následkem této své víry
uzavře smlouvu, byl ke smlouvě pohnut lstí (srov. rozh. čís. 1511 Sb.
n. s.). Odvolací' soud posuzoval žalobní nárok správně s hlecliska § 874

obč. zák., uznav, že žalovaní, dosáhnuvše uzavření smlouvy lstí, jsou
podle tohoto lIstano'vení ,povinni dátí žalobci za škodlivé následky svého
jed~á~í, zad?sti,:činění, to je~t nahraditi mu, škodu, kterou utrpěl jejich
zaV1nenrm hm, ze pozbyl sv,eho vkladu vlozeného do spoleonosti »L.<<.
N,ení Sp!~v~ý~ázor dovolání, že právě tak jalko náwk podle § 870 'Obč.
zak., muze 1 narok podle § 874 obč. zák. směřovati vždy jen proti dmhé
. smluvní stra:,ě,!"kže by žalO'bce mohl svůj nárok, pokud by jej opíral
o § 874 obc.zak., uplatňovati jen proH sp'Olečností »L.« jako druhé
straně. § 874'obč. zák. stanoví, zcela všeobecně a bez obmezení, na smluvní
,strany, že v každém pří:padě musí ten, kdo d,osáhl smlouvy lstí nebo
nespravedlivou bázní, dMi zadostiučinění za škodlivé následky. Podle
tohoto všeobecného do'slovu zmínéného ustanovení lze vzt"hovati mčení
twké, na O'soby, které 'isoll' sice mimo smluvní 'poměr, dosáhly však uzavřem smlouvy lstí nebo nespravedl-ivou bázní. Podle toho odpovídají
tudíž žalovaní osobně za škodu, kterou způsobilí žalobci tím, že ho vě
domě nesprávnými údají uvedli v omyl.
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Osmihodinová pracovní doba.
Ustanovení zákona o osmihodinové době pracovni nevztahují se na
zřizence obecní policie požárni a zdravotni.
Pro obe?,í zřízence policie požární, místni a zdravotní ne~ly vy- .
dány obecne platné předpisy, upravující jejích denni pracovní dobu.
(Rozh. ze dne 23. dubna 1936, Rv I 2625/35.)
Žalobce, městský hasi,č, se domáhá na žalované obci< zaplacení odza pr~ce přes čas, které prý vykonal v době od 1. prosince 1932
do ,konce~re~~a 193~. Nárok na tuto odměnu opírá jedn:.k o- to, že se
;ran vzta~~ule zak.on ós. 91;'18 Sb. z., a n. o osmihodinové době pracovní,
Jedn,,~ tez o to, z~ mu osmlhodlno,va praoovní doba byla zamčena wstanovemm § 13 sluzebního a pensijního řádu pro zřízence žalované obce
tedy sm;luvně, ~ že žal-ovaná obce nebyla oprávněna prodloužiti tut~
praoov~1 ~obu Joednolstranně na 12 hodln denně. Prvý soud uznal
zalobnr narok duvodem po právu, o d vol a c í s o- 'li d vyslovil že žalobní nárok není důvodem po právu.
'
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
měny

Dů

vody:

Odvol"cí soud vyslovil především právní- názor, že ž"lobní nárok
nel:e v!v~zo.vati' ze z"kona čís. 91/18 Sb. z. a 10., protože žalobcova
sluzeblll č~nnost u žalované O'bce byla veřejnoprávního rázu a protože
ustan?Ven1 ,zákona o osmihodinové době pracnvní se nevztahují na
(lbecm zamestnance vykonávající funkce veřejnoprávní. Rozhodnutí Čí,s.
Civilni rozhodnut[ XVlll.
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5728 Sb. n. S., na něž bylo poukázáno v napadeném roz'suciku, se ovšem
týká obecních strážníků, ale vyslovená v něm zásada platí též o zřízen
cích obecní polide požární a zdravotní, neboť i jich pouŽí·vá obec jako
svých výkonných orgánů v tako'vých oborech obecní správy, v nichž se
pmjevuje její vrchnostemská moc na jejím území'. Podrobně to bylo vyloženo již v rozhodnutí čís. 11301 Sb. n. s., na něž se pro stručnost od~
kazuje (srovnej též nález nejvyššího správního' soudu čís. 9203 Sb. Bohuslavovy). Dovolatel ostatně aini nebrojí proti správnostn názoru, že se
ustanoven.f zákona ÓIS. 91/18 Sb. z. a n. nevztahují na obecní zaměst
nance, konajicí lunkce veřejnoprávní, nýbrž jen dovozuje, že prý konal
nejméně z pO'loviny twké práce rázu soukromoprávního a že z tohoto
dilvodu platí i pro ,něho předpisy zákona Čí·s. 91/18 Sb. z. a n. o osmíhodinové době pracovní. Leč odvolací sou·d probral jednotlivé pracovní
úkony žalobcovy, jež byly zjištěny a dospěl k správnému závěru, že to
byly vesměs práce, kterých jest potřeba a které slouží k řádnému výkonu obecní policie požární (§ 28 čís. 9 čes. obec. zříz.), po případě'
k ochraně bezpečnosti žhlota a majetku občanů, tedy též k vykonávání
obecní polide mí'stní (§ 28 ČíIS. 2 čes. obec. zříz.), takže je lze zařwditi
v celku mezi úkony, spadající cio obom veřejnoprávní působnosti obce.
Pokud konečně dO'vol'atel dovozuje, že mu byla osmihodinová denní doba
pracovnI zamčena ustanovením § 13 služebního a pensíjního řádu pro
zřízence obce, i'ejkh podniků a ústavů, tedy smluvně, jest k jeho, vývodům uvésti toto: Podle § J3, služebního a pensíjního řádu stanoví pra··
covní dobu pro zřízence žalované obce městská raoda v mezích zákoni.
tých předpilsů o osmiihociinorvé době pracovní a zákonů i nařízení o pracovní době vůbec. Z toho plyne, že uvedeným ustanovením služebnlho
řádu jest volnost žalované obce ph stanovení pracovní doby pro zřízence
obmezena, jen předpísy obecně phrtnými. Jak bylO' již vy'loženo, nevztahují se předpi'sy zákon2. čfs. 91/18 Sb. z. a n. o osmihodinové době pracovní na žalobcův služební poměr. Pro obecní' zřízence poUcie požární,
místní a zdravotní nebyly vydány žádné obecně platné předpisy, upravující jejkh denní pracovní dobu, a v § 3 zákona ČíIS. 16/20 Sb. z, a n.,
se mluví jen povšechně O' »stálém a výhradném povolání, které trvale
ustanovený obecní zřízenec musí konati po celou v jeho oboru platnou
pracnvní dobu«. Ani v § 11 odst. VlIl toho,to zákona nebyla délka denní
pracovní, doby ohecnkh zří'Zenců v)Cmezena, nehoť se tam mluví jen
,o »normálnfch« praoovních hodinách a zřízencům se vyhražu~e den klidu
v týdnu. V § 9 odst. 2. služebního a pensi'jního řildu, pro žalobce' platného, jest ustanorveno, že zří'zencil jsou povinni poslouchati služebních
a pracovních nařízení a podle nich kOlnati své povinnosti. Nelze tedy ani
z § 13 služebního řádU' vyvoditi, že žalovaná obec byla povinna stanoviti délku pracovní doby pro žalobce jen v mezích zákona čís. 91/18 Sb.
z. a n. Naopak byl žalobce ve ,smY'slu § 9 odst. 2 služebního, 'řádu zavázán konati své povinnosti jako abecní zřízenec podle daných 'mu služebních a pra",ovních nařízení, tedy také podle nařízení, jež mu bylo
dáno o délce pracovní doby podle § 13 služebního řádu. Byla-li praoovní doba žalobcova žalovanou obcí nově upravena, a stalo-li se tak
v mezích § 13 služebního řádu, nešl·o při tom ani ,o změnu tohoto slu-
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žebního
cových;

řádu

ve smyslu jeho § 2, ani o pomšení nabytých práv žalobČís.
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Kárné nálezy, ,vydané podle zákona ze dne 12. července 1933 čís. 147
Sb. z. a n., nemohou býti přezkoumány řádnými soudy ani po iormální,
'ani po věcné stránce; přislušnost řádných soudů nelze tu dovoditi ani
ze zákona čís. 217/25 Sb. z. a n.
(Rozh. ze dne 23. dubna 1936, R II 118/36.)
Žalobce - bývalý zaměstnanec čsl. státních drah - byl nálezem
disciplináDlliho sbom I. instance při ředitelství 'státnkh drah a nálezem
disciplinwrního sboru II. instance pří mini6terstvll' železnic uznán vinným,
že jako příjemce veřejnýohodpo,čívných platil v době od 22. července
1933 do 4. října 1933 se vědomě a čí!lně zúčastni,1 sdružení, které vyvíjelo činnost, směřující proti státní svrchovano,sti, samostatnosti a celistvo'sti 6sl. republiky, že v této, činností pokračoval i po 9. říjnu 1933,
čírnž se pro,viníl proti ustanovení § 2 odst. 1 zák. z 12 . července 1933
Č. 147 Sb. z. a n., a uložen mll byl dle § 2 odS't. 1 cit. lit. e) téhož zákona trest ztráty práva nároků, ,p1}"nou'Cfch ze služebního a pen,sijního
poměru pro něho i jeho pozilstalé. Žalobce twclí, že di~ciplinární senát
dospěl ke svrchu uvedenému zji'štění 1en proto., že nešetřil podstatných
forem správního řÍ'zení· a domáhá se 'proto prohlášení bezúčinnosti uvedených disdpliná!1llích nálezů a placení pensijních 'Požitkil. P r v Ý
s o u d zamítl žalohu. O d vol a c í so u d u,loží1prvému soudu nové
jednání a rozhodnutí.
N.e j v y Š Š Í' s o u d z
tem, odmítl žalobu.

podnětu

rekursu, podaného žalovaným stá-

D úvody:
Odvolaci soud vyslovil ,právní. názor, že rozhodnutí disciplinárních
komor, vydaná ,proti žalobci podle zákona ze dne 12. července 1933
čís. 147 Sb. z. a 'll., mohou býti pře,,;koumána řádným soudem v celém
rozsahu, že soud musí samostatně posouditi otázku viny žalobcovy 'l
že jest v tomto pHpadě přúpustným pořad práva, protože tu rozhodoval
správní úřad podle zákonů o t'Úm vydaných o nárocích soukromoprávních (§ 1 zákona čís. 217/25 Sb. z. a n.). Odvolací soud spatřoval, vycházeje z uvedeného, názom právního, neúplnost ří'zení', provedeného
v první stnlici zejména v tam, .že nebyla vubec na přetřes vzata otázka,
zda se žalobce skutečně dC\pusti1 trestného činu, jímž ho uznal, kárný
nález vinným. Nejvyšší soud neschvaluje tY'to právní názory, nebo<ť je
~.elze srovnati se záJkonem Čí,s. 147/33 Sb. z. a n. o stíhání proUstátní
cl,nnosh státních zaměstnancu a některých jiných osob. Tento zákon jest
zákonem výjimečným a jeho účelem jest nutná, účinná a oprávněná
29'
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v úvahu. Rozhodne-li ústřední úřad, aby řizení se konalo před přísluš
ným disciplinámím (kárným) orgánem (§§ 6 odst. 1 a 10 odst. 2), tedy
tento disciplinární, orgim jedná a rozhoduje jako orgán ústředním úřa
dem delegovaný a zákon určuje jeho příslušnost k tomu, aby konal ří'zení
o zvláŠtním činu treslném, jehož skutkovou podstatu upravuje a také
trest stanoví přímo zákon. V takových případech neplyne tedy pravomoc
dísciplinárního orgáJnu ze služeDního a disciplinárního řádu pro obvině
ného zaměstnance jinak platného" n'ýbrž jen z toho, že tento orgán byl
k jednání· a rozhodování určen příslušným ústředním úřadem, jenž jest
k tomuto určení zmocněn výslovným předpi'sem zákona čís. 147/33 Sb.
z. a n. V § 14 odst 1 jest také us'tanoveno, že úřad (orgán), který poukazuje služební, odpočivné nebo zaopatřovací platy osobě, o niž Ijde, jest
povínen sdělený mu nález do osmi dnú provésti. Že nelze připustiti. pře
z,konmávání nálezů vydaných kárnými úřady podle uvedeného zákona
pořadem práva, vyplývá ko'nečně i z této úvahy: Zákon čís. 147/33 Sb.
z. a n. platí podle § 1 nejen, pro zaměs,tnance státu, nýbrž i· pro zaměst
nance jiných veřejnoprávních lwrporad, na pL též obcí a jejich podniků, a pro duchovní cí~kvÍ a nirboženskÝch společností. Kdyhy bylo
lz·e zvrátí-ti nález vydaný podle tohoto zákona pořadem práva jako bezúčinný, mohlo by snadno dojíti k tomu, že by žalovaná strana ve sporu
(na př.obec nebo náboženská společnost) buď uznala' žalobní, nárok
anebo dala dojíti k vydání rozsudku pro zmeškání, člmž hy zvláMní
a již dříve zdúrazněný účel tohoto výjimečného z«kona, toti:ž ochra-na
státu a rychlý a účinný zákrok proti podvratným sna.hám, mohl býti
v jednotli'vých případech úplně zmařen. Ani ze zákona čís. 217/25 Sb.
z. a n., provádějícího u·sta,novení' § 105 ods>!. 1 ústa'vnl Hstiny, nelze pří
pustnost po.řadu práva pro s'ouzenou věc vyvoditi. Jest ovšem správné,
že tre'stem stanoveným v § 2 odst. 1 písm. c) zákona Čí,s. 147/33 Sb.
z. a n. jest za:saženo i do hmotného práva odsomené osoby, ale to jest
jen zákonný důsledek odsouzení pro trestnoU' pro,Ustátní činost. Orgán
povolaný tímto' zákonem k rozhodování o vině a ures-tu nerozhodulje tu
o uplatňovaných nárocích soukromoprávních, nýbrž rozhoduje především
O' tom, zda se obviněný provinil způsobem v zákoně označeným, a
uzná-Ii. jej vinným, u'loží mu trest, jaký jestiiž v zákoně předepsán.
V § 10 odst. 2 se výslovně praví, že i v řl'zen; příslušným di'sciplinárním
(kárným) orgánem lze za číny trestné podle § 2 odst. 1, §§ 3 a 4 uloúti
tol!ko tresty stanovené v tomto zákoně. Předmětem nápravy pořadem
prava podle § 1 zákona čís. 217/25 Sb. z. a n. jsou však jen nároky sou·kromoprávní, o nichž podle zákonú O' tom vydaných bylo rozhodnuto
. úřady spráJvními. Předpolkládá se tedy, že správn'í úřad podle záJkonů
o tom vydaných rozhodlo soukromoprávním náro'kU' vlastně na mí:stě
S?udu, kamž by věc jinak patřila., a nikoli v oboru působnosti jemu po. vsechna zákonem přikázané. Předmětem řízení soudního ve smyslu zákona čís. 217/25 Sb. z. a n. j-est toliko nárok, jenž byl uplatňován v před

I

j'

'obrana demokratických zřízení státu, zaji.štění klidu a pořMku uv'nitř
státu a tím též i jeho bevpeonosti navenek. Jeho výjimečná ustanovení
mají ve zkráceném řízení umožniti stíhání delilktú v něm ozmačených výjimečnými orgány. Aby bylo dosaženo sledovaného účelu, má býti umožněno projednati všechny případy v době co nejkratší a při tom tak objektivně a dúkladně, jak toho. bezpodmínečně vyžadují vir~nost deliktll a
těžké tresty na ně&tanovené. Zirkon dále umožňuje (v §§ 6 a 10), aby
v případech, kde je záruka, že sledovaného účelu bude dosaženo, fungovaly dosavadní disciplinární (kárné) orgány, a jen pro ostatní případy
zavádí orgány zvláštní, t. j. zemslké a ústř.ednf káfné soudy na ochranu
republiky. Rozhodnutí o tom, který orgán má projednati ten který případ,
_ zda dosavadní disciplinám,í' (kárný) orgán anebo zemský kárný soud
_ bylo vyhraženo pří'slušnému ústřednímu úřadu, protože ten múže
nejlépe posouditi, jaký postu'P bude v tom kterém případě ~ejúčelnější
(víz odúvodi.nění vládního návrhu záJkona,.tisk 2314 posL ,snem., str. 10
a 11). Také ve zprávě ústavně-právního vÝ'boru 'senátu Nár. shrom,rž..
dění (tisk 1099 senátu) bylo zdůrazněno, že dochází i na zostřeni dis-dplínárnlch pravidel, stanovených služební pragmatíkou pro stMní zaměstnance (str. 1), že mimořádných opatření jest nevyhnutelně třeba
(str. 3), a že jest účelem předlohy zebrániti šíření se zjevú státtr nebezpečných a, pokud tu již Jsou, energicky je ze státní správy vymýtiti. Jde
o mimořádná opatřeni, "by v mimořirdné době mohlo býti účelně čele·no
podvratným snahám, na něž ve služební 'prwgmatice, mčené pro normální
poměry, pamatováno nebylo a ani pamatovámo býti nemusilo (str. 4).
Vládě má býti poskytnut takový »instrument«, jenž by umožňoval nejen
dúrazný a přfsný zákrok proti provinilcům, avš~k taJké zákrok- rychlý
a účinný (,str. 6) . úchylky toulo předlohou způ'sobené ,isou velmi. závažné a lze je vysvětliti, pouze účelem, jaký se tu sledUje v této mimořádné době (str. 8). Z obsahu zákona čís. 147/33 Sb. z. a n. a z J'eho
materiálii, v ni,chž byl zvláště vytčen jeho mimořádný účel, dospěl nejvyšší .soud k Inázoru, .že tento zirkon nevyhražuje mo~nols,t, wDy kárné
nálezy podle něho vydané byly pfezkoumávány řádnými' soudy, a to
"ni po strirnce věcné ani po stránce formální. Naopak vyplývá z jeho
výjimečnolstí a z jeho zvláštního účelu, že řádné soudy n·ej'sou vuhec
povolány přezkoumávati tako'vé nálezy pořadem 'práva, protože by se
to příólo nejen zásadě, že má býti zirkonem umožněn rychlý, energí.okt
a účinný z,"lorok pmti :provinilcům, nýbrž i tomu, že zákon ,sám výslovne
a přesně stanoví, které určité orgány jsou povolány stíharti pro.ti'státní
činnost v něm vymezenoll stanovenými tam tresty. Kdyby byl zirkon 0dárce z"mýšlel vyhraditi odsouzeným provinilcům ještě další obranu
pořadem práva u řá!dných soudů, byl by to zaFsté v zákoně vyj~dřil.
Ale z celé sOUlvi'slosti zákona a z jeho zřejmého účelu jest usouditI, že
pořad práva za účelem zvráoení úči,nků kárných nálezů podle něho vydaných jes,t vyloučen. Vždyť řízení upravené tímto výjimečným zákonem
se koná jen na základě rozhodnutí příslušného ústředního úřadu (§ 10)
a v zájmu bezpečnosti státu, tedy jen v zájmu veřejn~m,. ta~že za~ést
navatel obviněné osoby jako takový nemá na ně vhvu a Jeho. Zitlm~:
související se služebním :poměrem obviněného, tu ant nepřlchazejl

chozím řízení správním, a sltranami soudního řízení jsou O'soby, jimiž

a proti nimž byl nárok uplatňován a bylo o něm rozhodnuto v před
cházejídm řízení správním (Vážný: »0 ústrojí a příslušnosti soudů«,
1933, str. 438, 461 až 463). Nelze se tedy domáhati odpomoci pořadem
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práva osobou nebo proti osobě, která nebyla úČ3Jstníkem správního nzení
nebo proti které nebylo správním úřadem o nároku rozhodnuto, neboť
p3Jk tu není co do subjektu vpravdě rozhodnutí správního úřadu, což
jest první podmínkou podle § \05 ústav. list. a § 1 odst. 1 zákona čís.
217/25 Sb. z. a n. Ale předmětem nzení kon3Jného '?ro~í ~alobci podle
zákona čís. 147/33 Sb. z. a n. nebyl jeho soukromolpravl1l narok na pensI
proti žalovanému státu, dí,sciplinární orgány ,nerozhodovaly o otázce,
zda čsl. stát jest nebo není povinen platiti žalobci pensi, žalobce sám
v onom řízení neuplatňoval a ani ,nemohl uplatňovati nějaké své sou"
loromoprávní nároky proti státu ja~o svému b~~alé;nu za~ě.s~na,:~teli
a stát jaloo ,takový nebyl ani úČ3Jstlllkem onoho nzem. Jest jeste~n~o
menouti, že řízeníl1pravené zákonem čís. 147/33 Sb. z. a n. nem sIce
řízením trestním, ale že jím bylo stanoveno zvláštní řízení, kárné v zájmu
bellpečnosti státu. Toto zvláštní řízení, nelze na roveň kMsti oby,čejnému
kárnému řízení, upravenému služebními předpisy, takže se na souzenol.l
věc vůbec nehodí rozhodnuti čís. 5911, 8531 a 10224 Sb.n.s., na něl
poukázal odvolací soud. Z předeslaných vývodů plyne, že jest vylol.lčen
pořad práva pro uplatňování- žalobní,ho nároku na určení ~ezúčl~n~sti
disciplinárního nálezu, o nějž tu jde, a nároku na zaplacem pensl~l1lch
požitků za uvedenou dobu, vyvozovaného právě jen z této bezúči'nnosti.
První soud neměl proto o této žalobní žádo'sti věcně projednávati a rozsudkem r020hodnoli'ti, nýbrž měl žalobu odmítnouti pro- nepřípustnost
pořadu práva. Odvolací soud tuto vadu nejen nenapravil, nýbrž podle
jeho zrušovacího usnesení by měl soud první stoHce v jednání ještě pokračovati. K nepřípli'stnosti pořadu práva jest hleděti z úřadu v každém
období' rozepře (§ 42 j. n. a § 240 posl. odst. c. ř. s.). První soud však
otázku nepřípustnosti pořadu práva vůbec nezkoumal a nesprávným
právním názorem, projeveným v důvodech rozhodnutí odvolací'ho,soudu,
není nejv)"ššísoud vázán. Z podnětu 'fekmsu žalovaného státu bylo prot~
pro zmatečnost podle § 477 čís. 6 c. ř. s. zrl.lšiti jak napadené usnesem
od'volacího soudu, tak i roz,sudek soudu první stolice i s předcházejícím
řízením a ž:l!lobu podle §§ 478, 513 c. ř. s. odmítnouti.
čis.
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Vinkulace pojistky jest smlouvou ve prospěch třetího (§ 881
zák.).
(Rozh. ze dne 24. dubna 1936, Rv I 1276/34.)

obč.

žalobce byl pojištěn u žalované pOlji,šťovny proti požáru. Proti jeho
žalobě ,na za:plaoení pojistné sumy namítla žalova:ná, že jeslt podle pojilŠťovacích podmínek vylou'čena její povinno,st k po\istné náhradě. Poii'stka le vinkulována ve prospěch měslské spořitelny. Niž š í s o u d y
nevzavše za prokázané tyto námitky žalované, u2Jl1aly podle žaloby, odsoudivše žalovanou, aby zaplatila spornou částku na účet žalobcův
s oznámením vinkulace u okresního soudu.

N e j v y Š š i s o u d nev)"hověl dovolání a v otázce, o niž tu jde,
uvedl v
důvodech:

Vinkulace pojistky není překážkou, aby Se pojistník nedomáhal složení pojistné hodnoty k soudu, poněvadž vinku'lace jest smlouva na
,prospěch třetího (§ 881 obč. zák.) a má proto pojistník jako smluvní
. strana prá\'o žád<rti, aby pojišťovna buď platHa pojMtěnou hodnotu
oprávněným třetím osobám anebo aby ji slO'žila k soudu.
čis.
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K výkladu §§30 čis. 2, 33 čís. 3 a § 34 čís. 2 konk. ř.
(Rozh. ze cln.e 24. dubna 1936, Rv I 765/36.)
žalovaná banka byla s fou Briider Sch. (úpadkyní), jejímiž společ
ník1 jso~ Ladislav Sch. a Otakar Sch., v obchodním spojení t:l!k, že povolda teto kontokorentní úvěr 250.000 Kč a směnečný rimesní úvěr
300.000 Kč ,proti zajištiíní postoulpenim pO'hledávek příbuznýoh společ
ník~ ~ yřen.e(:háním jí nostro\Ckladů, celkem 206.976 Kč. Postoupení
dluzl11cl na Jare a v létě 1931 nemohli v)"platiH vydané směnky, pročež
fa Briider Sch. uzavřela dne 5. října 1931 se ža'lovanol.l několik úmluv
a to úmluV'U, podle níž žalovaná zabavilla pro krytí dalšího úvěru určité
v sezna:mu označené zboží v celkové hodnotě 411.686 Kč s tím že tato
~odn?ta může ;dom.ati následkem kolí-sajících tržních cen změny a neni
l' mozno povazovalt za pevnou'cenu, dále úmluvu kterou fa Brikler Sch.
zmocnila žalovanou, aby prodala toto zabavené ;boží označené "Sperrlager« kdyk?l!v, z volné ruky, ani'ž by bylo k ,tomu potřebí soudniho rozsudku, Jakoz I umluvu, dle niž se firma Briider Sch. zavázala postoupiti
~ také skutečně p~stoupila žalované veškeré pohledávky za dodání zboží
Ihnea po vystavem faktur napřed'1psaných blanketech, a mímo to značný
počet seznamenaných pohledávek v celkové částce 484.037 Kč 50 h Na
jmění firmy Briider Sch. a na jmění jejich společníků byl dne 23. l~dna
1933 ,;:val:n ko!,.lours. ~pr~vce k?nkursní podstaJty domáhaj e se žalobou
prohlasem bezunnnosl! techto umluv, přednesl, že žalovaná kontrolo~alapraví;deln.ěsvýmj, ~ředníky knihy a obchodní stav fy Briidelr Sch.,
ze byla. v~dy Informova:na o stavu aktiva pasiv této,o jejím skladišti
, a. suro.;rl'l1ach ~ ho.tovém 2l~~'ži a jejích po~ledávkách. Úmluvy, jež uza~rela :;alov,:tna s ~padkynt, JSou právními jednáními, jimiž jsou věřitelé
~padcu P?skozem. Tyto úmluvy nastaly po 23. lednu 1931. Do těchto
. um.luv pop}a fa Briider Sch. své celé aktivum, tovární realitu, která ja'~ozt? spec1elní podstata nepřichází v úvahu pří uspokojení kon-k. vě
ntelu a nezas~av~né méněcenné zboži, tudíž celkové jmění, jímž věřitelé
:~ela neb z časlt mohou býti uspokojeni, předala žalované a tím zalo~lla odporovatelné právní jednání. úpadci věděli také, že tyto úmluvy
JSou nebo mohou býti na škodu jejich věřitelům. Ve vědomosti o tomto
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výsledku spočívá již sám o sobě škoclný úmysl úpadců. Žalovaná o tom
věděla a věděti musila, což vyplývá z neustálé kontroly obchodu úpadkyně. Tyto úmluvy jsou tudíž dle § 30 odst. 2 c. ř. s. odporovatelné.
Tyto úmluvy jsou též zmatečné, ~ežto oclporují předpisu § 1371 obč. zák.
Zastavení zboží ve .• skladišti ,pozbylo rovněž právně tiči'nnosti. Zastavené zbo,ží bylo toHž uloženo clo skladiště v tovární hudově úpadkyně
a byla tam též připevněna cedUllka na dvoře, dle ní,ž zboží' uložené ve
skladišti bylo zastaveno po právu jako zajištěni pro žalovanou, samy
tyto dveře byly opatřeny dvojitou závěrou, při čemž klíč od jednoho
zámku měl žalovaný, od druhého zámku jmenovaná firma, takže přístup
mělii jen oba společně a tak to i zůstalo, až do zahájení konkursu, kdy
správce konkursní podstaty obdržel jeclen klíč. Žalovaná nemohla tudíž
se zmíněnými věcmi sama nakládati, nedostává se tu tudíž odevzdání,
Thutného pro účinnost ústavního práva. Po zahájení konkursu bylo odděleně uloženo vbo,ží: jsoucí ještě vesklaclišti, a to hotové zboží dle
oceňovacíhO' protokolu ze dne 21. února 1933 v hodnntě 100.047 Kč·
75 h a polotovary v hodnotě 8.120 Kč a to z důvodů bezpečnosti a l'ehčí,"o
prodeje, usnesením výboru věřitelů a za souhlasu žalova'ných, zají-sté
s výhradou obo,ustranného právního poměru. Výtěžky docílené až do
podání' žaloby z prQdejů z tohoto skl",di'ště byly podepsaným správcem
komkmsní podstaty odděleně uschovány a uloženy tak, aby nesly zisk,
rovněž byly clalší výtěžky tohoto skladiště oclděleně uschovány a uloženy. Výtě~ky z prodejů ze sklad,iště pří'sluší tudíž do konkursní massy,
rovnH tak nu:tno zpét postoupiti masse odstoupené pohledávky nebo
poskytnouti za ně náhradu, pokud již žalovanou zcela neb z části byly
vybrány. Zboží' v »Sperrlager« bylo clne 21. února 1933 oceněno na
108.167 Kč 75 h. N lž š í s o ucl y žalobu zamítly, p r v Ý s o u,cl
z těchto d ů v'o cl ů: Smlouvou ze dne 5. října 1931 nebylo krytí celého
dluhu nově uzavřeno, nýbrž jen Il,praveno, neboť tím vlastně nebylo nové
krytí způsobeno, nýbrž byly prováděny jen ,postupy faktur zabavováním
"boží, J<1teré pnjato bylo do uzavřeného skladiště. Z tO'hoto uzavřeného
,~kladiště mohla sice' žalovaná odprodati zboží z volné ruky, což však
nečini,la. Touto smlouvnu by'lo zařízeno· tedy jenom uzavřeni skladiště
a toto poskytovalo bance jen jistotu, že dostane také všechny faktury
postoupeny, neboť nepotřebovala vydávati zboží, kdyby nebyla souča'sně obdržela cesi, f",ktur. Z ,toho též vysvítá, že bří. Seb.. neměli
v úmyslu smlouvou ze dne 5. řljna 1931 ostatní dlužníky poškoditi. Podle
bHančniho konta měla žalovaná pohledávání koncem 1929 275.000 Kč
a koncem 1930 278.000 Kč. Debet se tedy během 1 Y2 roku podstatně
nezměníl. V době uzavření, naříkamé smlouvy, t. j. 5. října 1931 činil debet
celkem 379.353 Kč 60 h, tedy okrouhle o 100.000 Kč vke, z čehož nutno
odvozovati, že konto splacených směnek bylo zkráceTho o tuto částku,
neboť rimessy v důsledku platební neschopnosti zákazníků se zhoršily.
Na ža:]ovanou bylo již před tím naíéháno »Jednotou« (dohlédaclm úřa
dem), by nekrytý směnečný úvěr zajistila, nemožno ji tedy podezřf.vati,
jestHže se chopila toho, aby též pro to obdržela jistotu. Obrátila se na
firmu a ponechala jí, nebo příkaz ku zajištění byl ljí dán již koncem 1930
evt. začátkem 1931, dnsta'tek času', aby si věc rozmyslila. Byla by však
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této celý kredit vypověděla a chtíc nechtíc vypověděti musila, kdyby
žádných dalšitCh jistot nebyla obdržela. Žalnvaná znala důkladně obchodní' situaci fy BrUder Sch. z jejích knih, Byla by z toho musila Seznati, zda tato dne 5. října 1931 byla pasivní neb ne. Z bilančního konta
je vídno, žespolečníd do toho vložili vlastní kapitál, celkem 641.684 Kč
50 h, že příbuzným dlužili 347.893 Kč, 197.793 Kč 15 h na hypotéku;
. bance dluhovali za zboží 189.969 20 h oproti dluhům 278.080 Kč, jež
u ní měli koncem 1930. Z tohoto ·stavu se podává, že firma také dne
5. ří'jna 1931, 10 měsíců později" i když debet u žalované o 100.000 Kč
se zvýšil, stále ještě nespotřebovala vlastní kapitál společní'ků, takže
o nějakém předluženi nemohlo býti řeči. Že se to později změnilo, nemů\Že za to žalovaná, na tom jsou vinny poměry nastavší brzy na to
všeobecnou hospodářskou krísí, které netušeným způsobem pů·sobily
rozkladně na kapitáL Úmluva ze dne 5. října 1931 nemůže tedy ze stanovíska § 33 čÍ-s. 3 k. ř. býti uznána za naříkatelnou, ježto konkursní
firma tehdy dluhovala jenom cca 200.000 Kč za zboží, a dohromady se
žalovanou na konto ordinario a směnečném celkem 395.434 Kč 55 h,
z ,čehož ijenom směnečné konto bylo tehdy bez krytí. Společníci konku'rsní Hrmy neměli též úmysl banku před ostatními věřHeU protežovati,
nýbrž sobě jenom da1ši provoz své továrny zajistili, neboť kdyby nebyli
smlou,vu 5. října 1931 uzavřeli, byli by musili svoji továrnu zavřiti,
ačkoliv nebyli ínsolventní, nýbrž jen lmmobilní. SpnÍJvce konkursní podstaty domnívá se též, že zabavení polo a celotovarů jest neplatné. Zástavní právo jest věcným právem, 'které vyhražuje věřiteli:, jestliže závázek v Ulfči~ém čase nebyl splněn, aby dosáhl uspokojení z nějaké věci.
Aby dosaženo bylo práva zástavního na movitých věcech, musí věřitel
zabavenou věc vzíti v úschovu (§ 451 obč. zák.). Zde bylo zbožl žalované odevzdáno do úsohovy. Tato nepotřehovala k sobě je vzíti, do,stačilo, jak se zde stalo, že zboží ve dvou skladištích v tovární budově ly
BrUder Sch., která tato jí dala k diS'posici, uskladnila a že měla klí'če
k těmto sklaclilštím. Přebytečně zavěšen byl lístek též na dveřích těchto
skladi'šť, který uváděl v patrnost zabavení zboží tam uloženého. K jednomu z těohto skladišť měla sice firma Sch. pro\Í'závěr, ale to na platnosti, vzniku zástavního práva ni,c nemění, neboť mohl sloužiti jen k uklid~
nění firmy, že se zbožím nebude libovolně nakládi>no.
N e j v y Š š í s o ud nevyhověl dovol"ní, pokud byla zamÍ\nu[a žaloba na bezúčinnosti úmluv úpadkyněse žalovanou ze dne 5. ří~na 1931
proti konkursní podstatě, zrušil však rozsudky nižších soudů ve výroku,
. že žalovaná jest povinna uznati, že v ·den zahájení konkursu věci, které
byly po ruce a poznamenány v oceňovacím protokolu dne 21. února 1933,
ve skladiš,ti uložené a oceněné na 108.167 Kč 75 h, jakož i výtěžky, docílené prodejem tohoto zboží, jsou neomezeným vlastnictvím žalující
konku'rsní' massy, a dále, že jest povinna konkursní podstatě zpět postoupi,ti cedované pohledávky nebo cláti za ně náhradu ve vý'ši 108.284 Kč
30 hal. a uloži1 prvému soudu v této části nové jednání a rozhodnutí.
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Důvndy:

K úmluvě ze dne 5. října 1931: Této úmlu,vě odporuje ž"lobce z dů
vodu podle § 30 čís. 2 konk. ř. Čí's. 64/31 Sb. z. a n., jenž vyžaduje mimo
jiné předpoklady také úmysl úpadce zkrMiti věřitele, vědomí, druhé
strany o tomto úmyslu a skutečné zkráceni věřitelů. Jest souhlasiti se
závěrem nižších soudů, že úpadci neměli takového úmyslu, a stačí odkázati na jejioh odůvodnění v tom směru, jež dnvolatel nevyvráti,1 ani
číselným výpočtem, že prý úpadci zkrátili' věřItele, jejichž pohledávky
ve III. třídě činí. 730.000 Kč, o celé jmění až na nepa,trné částky a pře
dluženou nemovitost, taJkže prý ušlo konkursní pndstatě celkem asi
307.359 Kč 85 h. Neboť rozhodnou a nejdůležitější 'pro po'souzení této
otá:zky jest okolnost, že šlo 'o' kryŤÍ' již dří:ve vyhraženého kontokorentního úvěru do výše 250.000 Kč a směnečného úvěrU' do výše 300.000 Kč,
že dohlédací nrgán banky naléhal na lepší zajištění úvěru a že jinak
úpadcům hrozilo zastavení úvěru, což mohlo pOdlomi,U další provoz'
podniku. Není tedy vyloučeno, že by právě odmítnutím daWho krytí
mohli býti ostatni věři:telé zkráceni. Nelze pro,(o dospěti k závěru, že
sjednáním oné smlouvy byli ostatní věřitelé zkráceni a že úpadci ji uzavřeli v takovém úmyslu nebo aspoň s vědomím, že smlouva ta může míti
škodHvý výsledek 'Pro ostatní věřitele. Nejsou proto, splněny ani, tyto
předpoklady odporovacího důvodu podle § 30 čís. 2 konk. ř. DovOllatel
vytýká sÍ'Ce důvodně taJké neplatnost úmluvy, pokud obsahuje ustanovení, že zástavní věřiitel jest oprávněn libovO'lně zciúti zasta'Vené zboží,
poněvadž to odporuje § 1371 obč. zák., ale Um není dotčena platnost
olstatníeh částí smlouvy. Poněvadž žalobce navrho'vaJ v žalobě jen, aby
tato část úmluvy byla ueznána za bezúčinnou oproti žalobci, ale nevyvodil
z neplatnosti tohoto ustanovení žádných důsledků podle občanského zákona ani neučinilI příslušný žalobní návrh, nelze do'volání v tomto bodě
vyho'Věti. Postupu pohledávek v době ode dne 23. ledna 1932 do dne
6. srpna 1932 jest odporováno z důvodu podle § 33 čís. 3 konk. ř., jenž
předpokládá mimo jiné, že úpadci měli úmys'l poskytnouti druhé ~traně
výhod~ ,před Oostatními věřiteli. Než ani tu nelze dospěti k závěru, že
úpadCI takový úmysl měH anebo že aspoň věděli, že po,skytují výhodu
drUJhé straně tím, že :plni1i smlouvu o postupu pohledávek ze dne 5. ří'jna
1931 tak, že skutečně postupovali pohIedávky bance k zaji'štění anebo
k uspokojení úvěru. Neboť bylo zji,štěno, že celkový stav úpadců se
v době od 5. října 1931 asi za 10 měsíců - to jest do 6. srpna 1932 se nezměnil. Ovšem zjišťuje to první soud při probírání otázky, zda úpadci
byli tehdy nezpůsobilí k placení, avšak ,mzhodným jest tO'to zji'štění i při
řešení otázky, zda úpadci měli úmysl poskytovati výhody žalo'vané
bamce, neboť nezměnil-li se skutkový stav, nelze na úmysl ten USU'ZQvaH, ježto úpadcům jinak hrozilo právě tak jako dřílve zastaveni úvěru,
a a:by úvěm nepozbylli, plnilil smlouvu ze dne 5. ří'jna 1931. Nelze proto
vyloučiti, že plniU smlolWu proto, aby dosáhli dalšího úvěru do vymezené výše, a nikoliv proto, aby poskytli výhodu za částky úvěrem jim
poskytnuté. Není tedy dovolání ani v tomto směm důvod"é. Jinak jest
tomu, pokud se týká postupování pohledávek ode dne 6. srpna 1932,
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'em'už J'est odporováno z důvndu podle § 34 čís. 2 konk. ř. ,žalobce
tvrdil,
d .
. .
Ve firma Brlider Sch. v roku 1932 se pokousela 00 m!mos'ou nI vyrovnam,
~teré se nezdařilo, a že musila zastaviti provoz ode dne 5. srpna 1932
pro nedostatek peněz na mzdy dělníků, pnně~adž ~al~:,a~á ~~nka ?depřela poskytnouti peníze k placeni mezd a k uhrade bezne rez!e a hrma
sama žádných prostředků k placeni neměla. I<!dyby tomu bylo tak, pak
by z toho plynulo, že Ílpadci byl~již dne 5 .. ~rp'~a 1932 nezpůsobIlí k placení poněvadž tento stav se az do vyhlasem konkursu dne 23. ledna
1933 neměnil. Tím by byl prokázán předpoklad po~!e ~, 34 ods!. (1)
kOtlk. ř. Postwpování pohledávek od 5. srpna 1932 pocmaj!c, byť to bylo
plněním smlouvy ze dne 5. říojna 1931, jes.t P!v~vním je~.~á~íI?' kterým se
dostalo žalo'vané bance jakožto konkursm ventelce zaj1'sten! nebo uspokojení v po~toupených částkách, a byly by tím splněny př~dpoklady od:
porovatelnosti podle § 34 Ns. 2 první př~p~d konk; ř. :ě~:!ov o~olnost~~
se však nižší soudy nezabývaly a neuclmly potrebna zpstem. Rovnez
takovou vadou je stížen výrok, 'pokud jím bylo utln~no, že podle úmluvy
ze dne 5. října 1931 nabyla žalovaná banka zástavního práva ta:k~ ~e
zboží, které bylo uloženo ve skladišti na dvoře, k něI?už měla prohzav:.r
také úpadkyně. Tím nenabyla b~nka zástavního prava k tomuto zboz~.
Neboť k nabytí zástavního práva jest podle § 451 obč. zák. zapotřeb!,
aby zástavní věřitel převzal zastavenou věc do uschování (§ 957 obč.
úk.), to značí, aby ji měl ve své výhradníl moci. Nemohla-li banka bez
součinnO'sti úpadců 'se ~božím volně nakládati, neměla je ve své výlučné
moci, nýbrž lboží bylo ve společné moci banky a úpadců. Odendání
oodle § 452 obč. zák. není v sOiU'zeném případě, přípustné, poněvadž
hmotné odevzdání .nebylo ani nemožné ani nebylo spojeno s velkými
obtížemi, jak patrno již z toho, že bylo skutečně přeneseno do zvláštní
místnosti. Není proto připevnění tabulky na dveřích skJ.adiště, označu·
jící zástavní prá'Vo baniky, platným odevzdáním. Nenabyla-Ji, banka zástavního práva k tomuto zboží, jest povinna zboží to, pol<ud tu ještě jest,
a výtěžky ze zboží již prodaného žalobci vydati a t~kový žalobni' návrh
žalobce také učinil. Nižší soudy, vycházejíce z jiného právního názow,
nezjilstily, mnoho-li tohotO' ~boží jest ještě po ruce a mnoho-li číní výtěžky z prodan~ho zboží.
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Platí-Ii stát dodavateli pnštovní spnřitelnou, je Mo zástupcem státu
, a ne zmocněncem dodavatelOvým, jestliže tento ani nenařídil takový
způsob placení ani neměl svého I!:onta u spořitelny.
(Rozh. ze dne 24. dubna 1936, Rv II 470/34.)
Dle přednesu žalobcova prováděl František D. pod firmou »N.« žalovanému 'státu přistaV'bě státní veřejné nemocnice v Z. práce, jež vět
šin,ou objednal u žalobce s podmínkou, že mu postoupí svou pohledávku
za práce ty proti žalO'vanému ~al<o úplatu. František D. práce provedl,
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žalobce mu vystavíl účet na 30.536 Kč 75 h. D. účet ten uznal a oznámí!
dne 23. ledna 1932 ředi·telství státní veřejné nemocnke. že postupuje tuto
částku proti žalovanému žalobci. Ředítelství postup ten oznámila potom
ministerstvu zdravotnictví a tělesné výchovy dne 24. ledna 1932. Přes
to však žalovaný stát dne 8. února 1932 částku tu dal vyoplatiti Františku
D-ovi. Žalobce proto požaduje tuto částku po žalovaném j,"ko postoupeném dlužníkovi a navrhuje, aby žalovaný byl uznán povinen ik jejimu
zaplacení. Proti žalobě namítl žalovaný stát, že postupní listína došla
ministerstvu zdravotnictvf již pozdě (27. ,ledna i 932) a to v době, kdy
celá pohledávka firmy »N.« byla účtárnou minísterstva poukázána jíž
k výplatě. Pří,slušný šek byl ministerstvem odeslán poštovní spořitelně
v P. dne 7. ledna 1932. V té době mínister·stvo zďravotnidvf, nemajíc
vědomosti o provedené cesi, bylo oprávněno "'platiti, prvnímu věřiteli,
t. j. smluvní fiifmě »N.«, ježto nový věři'tel (cesionář) nebyl mu dosud
znám .Tím dnem dostálo ministerstvo zdravotnictví svému smluvnímu
závazku vů6 firmě »N.«, s níž jedině bylo ve smluvním poměru a nebylo'
nikterak jiiž povinno zanzovati něco za účelem pohledávky žalobci> ,jakožto novému věhteli, když došla příslušná pastupni Ustina dne 27. ledna
1932. N i, ž š í s o u d y uznaly podle žaloby, op r v Ý s o II d z těchto
ď ů vod ů: K pla'tnostil postupu není třeba, aby byl dlužník o postupu
vpraven, avšak vůči dlužníkovi fO'vhod'uje jenom, byl-li 'o postltpU uvě
doměn, při čemž je lhostejno, jak a kým. Jen při postoupení pohledávek
proti státu na základě smlouvy se vyžaduje, aby úřad k poukazování
platu povolaný byl formálně v)"rozuměn (nař. z 24. října 1897 čís. 251
ř. z.). V daném příp,"dě hylo poukazujídm úřadem minister'stvo zdravotnktví a tělesné výohO'vy. Toto bylo o postupu, jenž je předmětem
tohoto sporu, u,vedoměno elne 27. ledua 1932. Bylo tedy na něm, aby
podle tohoto postupU', vědouc o novém věřiteli - žalobci - se zařídilo,
a zaplati.lo pohledávku' žalobci j",ko cesionáři prostřednÍlCŤvím poštovni
spořitelny, což se stalo až dne 4. února 1932. Tato možnost byla žalo-·
vanému v době od 27. ledna 1932 do dne 4. cinora 1932 dána, neboť
podle zpntvy poštovní spomelny v P., kteroU' žalovaný' pověřil provedením oné výplaty jako svého zmooněnce, může vydavatel šeku, po pří
padě převodního příkazu' výplatu kdykoliv odvo,l",ti do doby, pokud
šeková pla'tební poukizka nebyla ještě poštovní spořitelnou odeslána,
po pří'padě pokud nebyl proveden přípis na účtěpříljemcově. Je při tom
vedleljší, zda ministerstvo zdravotnictví právem či neprávem se mohlo
domnívati, že snad ,poukaz byl zatím ji.ž vyří,zen poštovní spO'řitelnou.
Po vyrozumění o pO'stupu žalovaný jako postoupený dlužník proto cesionáři ručí, a žalobce jakO' cesionář proU žalo,vanému jako posto,upenému dlužníl<u, který, ač o postupu zpraven, zaplatil ceelentovi, právem
se domáhá zaplacení. Běží tu totiž o zaplacení', nikoliv snad o náhradu
škody, která by předpoklidala na ·stra.ně žalovaného nějaké zavinění.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolánÍ.

štovuí spořitelna je v takovém případě zmocněncem a zástupcem žalované strany a nikoli zmocněncem žalobcovým, ",dy žalobce ani tako'vý
způsob placení nenařídil, ani svého konta ll' spořitelny neměl. Podle toho
má tedy placení poštovní spořitelnou po právní stránce týž význam
jakoby byl býval bezpro'středně ,platil sám dlužník. Podle toho došlo
tedy k placení" když už byl dlužník o postupu zpraven, a tento nemůžc
se zprostiti 'Ůdpovědnosti, kterou mu ukládaji předpisy §§ 1395 a 1396
obč. zák. o., pokud nedokáže, že po uvědomění o postupu svého zmoCněnce ani nemohl ji'ž včas zpraviti o změněné disposici, k niž hyl podle
zmíněných míst zákona povinen. Ze slmtkového zjiště,ní nižších soudů
plyne, že ministerstvo bylo k odvolání' platebního příkazu nejen oprávněno, ný'brž že by k němu bylo býva,lo za daných poměrů také bylo mělo
tolik času, aby v)Íiplatě bylo zabráněno a že v té příčině nějaké 'opatření
ani neučinilo. Musí tedy nésti dů'sledky placení, jež k ,jeho příkazu provedl zmocněnec. T,"kovým placením po uvědoměni o postupu pi'lvod~
uímu věřiteli nemohla se tedy žalovaná strana zbaviti odpO'vědnosti vůči
žalobci jako postupníkovi.
čís.

Třebas rozsudek vydaný ve sporu o neplatnosti závěti se týká též
oclkazovnlka, nelze na něbo pro nedostatek podmínek podle § 11 c. ř. s.
podati žalobu podle §§ 125 a 126 nesp. pat.
Proti odkazovníkovi jest přípustná určovací žaloba .o neplatnosti závěti jen za předpokladů § 228 c. ř. s.

(Rozh. ze dne 25. dubna 1936, Rv I 1755/34.)
Podle přednesu žalobkyně ustanovila její matka, zůstavi,teJ.ka., v posledním poří-zení dědici své vnuky Sylvii' a Ot,"kara R-ovy, již podali též
dědické přihlášky z testamentu. žalobkyně popírajk plalnost posledního pořízení' přihlásila se k po,zůstalo,sti ze zákona, tvrdíc, že jeďi'ným
děclicem, jenž by ze zákona přicházel v úv,"hu, je manžel zů,sta'Viltelči>n
Dr. K., jenž byl ustanoven universálním dědkem pro přílpad, že by se
testamentární dědici' nedožHi 30 roků, jinak mu byl zústa'Ven prelegát
a odkaz. Byvši odkázána na pořad p'rá'Va, žalu~e i Dra K., odi'lv'ŮdňujÍ'c
pasivní jehO' legitimaci ke sporu tím, že je odbzovníkem pozi'lstalo·stnílho jměni a že také tím je odůvoděno nerozlll'čné společenství jeho se
žalovanými Sylvií a Otakarem R-ovými. Niž š í s '0 U d Y nevyhověly
částečným rozsudkem její žalobě, domihají.cÍ' se výroku, že testament
. zústaviltelčill1 je neplatný a že ona jest zákonnou dědičkou zústavHelči
nou k 3,4 po-zůstalostního jmění, pokud žaloba směřovala proti Dr. K-ovi.
N e j v y Š š i S' o U' d nevyhověl dovolání.
D

Důvody:

I kdyby bylo pravda, že jsou úřady povinny platiti cestou' poštovní
také dodavateli'lm, neměni,lo by to nk na skutečnosti, že po-

spořitelny
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Jádro sporu je v otázce, zda ohledně spolužalo'vaného Dr. Viktora K.
býti vydán rozsudek částeční', aakoliv jde o žalohu o neplatnost

může
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závěti. Při řešení této otázky jes,t vycházeti z obsahu spisů o projedpozůstalo,sti po Amalii K, dle nichž dědické přihlášky podali žalobkyně a první dva žalovaní nez!. Sylvie K-R. a nez!. Otakar K-R.,
kdežto spolužalovaný Dr. K dědické přihlášky vůbec nepoda!. Usnesením ze dne 26. září 1932 byly dědické přihlášky žalobkyně a prvních
dvou žalovanýchpříjatyk soudu. Ježto dědi'cké přihlášky tyto si, ode
porují (žalobkyně podala dědickou přihlášku ze zá!kona, kdežto první
clva žalovaní podali dědické přihlášky ze závěti), byla žalobkyně dle

nání

§§ 125 a 126 nes,p. pat. se svým .dědickým nár~k,;m odkázán,a :n~ poř~.d

práva. Je zřejmo, že napohlicl prava byla ,pOlxkazana proh dedlcum ,pnhlášen,ým ze závěti, totiž proti nezl. Sylvii ,K.-R. a nez!. Otak,aru K-R.
Spolu'žalovaný Dr. K byl v testamentu Amahe K ze dne 14. kvetna 1928
ustanoven universálním dědicem lpro případy v odst. I. blíže uvedené
a v odst. II. byl mu zůstaven prelegát a odkaz. Není pochybnosti o ~o:n',
že účinek roz'sudku v pwjednávaném sporu o určení neplatnost! zaveh
vztahoval by se poclle povahy sporného právního poměru ke všem spo-'
lečnikům v rozepři (§ 14 c. ř. s.). Aby však mohlo býti posouzeno, ~?~
vůbec lze tohoto zákonného ustanovení stran žalovaného Dr. K pounl!,
jest především vyIeši,ti otázku, zda Dr. K je společníkem v r~zepři ost~t
ní ch dvou spolužalovaných. Podle § 11 c. ř. s. (společenstvl v rozepn)
může mimo případy v jiných zákonech zvláště uvedené (o tako'vý příJ;ad
v projednávaném sporu nejcle) býti několik osob ,spokOně žalovano
I. když vzhledem ,ku přeclmětu rozepře jsou v právním společens,tví nebo
jsoueli z téhož skutkového a právního důvodu oprávněny nebo zavázány,
2. když ~sou předmětem právní rozepře stejnorodé, na podstatně stejnorodém skutkovém a právním důvodu, spočívající' nároky ueb závazky a,
je-li spolu 'pří'slu&nost ,soudu pro každého jednotlivého žalovaného odů
vodněna. Podle toho, co bylo řečenu, byly v předrnětné žalobě shrnuty
žaloby dvě, a to jednak proti žalovaným nez!. Sylvii K-R. a nezl. Otakam K-R. ža,loba podle §§ 125 il! 126 nesp. pat., kteroU' lze podati, i když
nejsou dány .předpoklady § 228 c. ř. s., jednruk žaloba pmti Dr. K Poněvil!dž žalovaný Dr. K ,dosud k pozůstalosti po Amaliti K jako dědic
se nepřihlásil, je vpravdě žalován jen .jako odkazovnik. Jak bylo do-voděno v rozh. Čí,s. 6533 a 11282 Sb. n. :s., nemá proti odkazo,vníkům místa
žaloba podle §§ 125 a 126 nesp. pat. a jest proH nim přípustna určovad
žaloba toliko za podmínek § 228 c. ř. s. Nezbytnou náležitostí obecné
žalu-by určovací jes,t však, že žalobce má nutkavý právní, zájem na určení.
Tato náležitost nutkavého právního zlljmu jest nezbytnou součástí: právní:hO' důvodu žalo,by, a to v tom smyslu, že otázku, zda žalobce má nutkavý právní zájem na určeni, nutno 2lkoumati z moci úřadu před ostatními náležitostmi v § 228 c. Č.S. vytknutými. Dle toho není tu vzhledem
k předmětu r,ozepře žáclné právni společenstvÍ' mezi. žalovanými a není
tu ani totožnostskllJtkového a právního důvodu (§ 11 čÍ's. 1 c. ř. s.).
Nen.í tu však ani stejnorodosti skutkového a právního důvodu po rozumu
§ 11 čís. 2 c. ř. s. O til!ko\'é stejnorodosti bylo by lze mlu'liJti jen, tehdy,
jestli skutečnosti, z niohž nárok neb závazek vyplývá, jsou si tak podohné, že jest možno 'připustiti, aby tyto sl<utkové okolnosti byly při
jednání ohledně všeoh společníku ve sporu společně hoclnoceny' (Neu-

,

mann, Kommentar zu den ZÍ'vilprozessgesetzen j 927 L, str. 438, a Otl,
Soustavný úvod ve s,tudium nového řízení. soudního L, str. 167, kde jsou
uvedeny některé příklady t, zv. nevlastního společenství ve sporu).
V daném případě nelze však skutkové okolnosti shrnuté do jedné žaloby
hodnotiti společně stran všech spolužalovaných. Naopak ll- spolužalovaného Dr. K nutno se napřed osamostatně, naprosto nezávisle na skutkových okolnostech, na ni.ohž je v)"budována žaloba proti ostatnim dvěma
. žalovaným, vypořáclati :s otázkou, zda je tu dán nutkavý 'prá!vní zájem
ve smyslu § 228 c. ř. s. V této pří'ČÍ'ně jest společné hodnocení žalobního
duvodu ohledně všech žalovaných nemožné. Uvedená zvláštní. základní
náležitost § 228 c. ř. s. vtisl<uje žalobnlmu nároku, pokud čelí proti žalovanému Dr. K-ovi, ráz taJk 'Osobitý, že nelze říd, že žalobní nároky
proti první žalované a druhému žalovanému jsou stejnoroclé se žalobním
nárokem proti Dru K Následkem toho, nemohl Dr. K. býti společně
s nez!. Sylvou K-R. a s nezI. OtaJkarem K.R. žalován jako společník
v rozepři, poněvadž tu nejsou předpoklady žádného z přípil!d'Ů v § 11
c. ř. s. uvedených. Nemohl-li VŠil!k jako společník ro,zepře býti žalován,
není společníkem rozepře ani s hled,iska § 14 c. ř. s. Za tohoto stavu nebylo závady, aby, do·zrál-li žalobní nárok ke konečnému rozhodnutí' stran
žalovaného Dr. K, byl ohledně toho ža,lovaného vynesen částečný rozsudek dle § 391 odlst. 1 c. ř. s.
čis.
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Zemřela-Ii za rozepře strana zastoupená advokátem a nepřihlásiHi
se nikdo k pozůstalosti po zůstaviteli za dědice, není opatrovník, zřízený
k hájeni práv pozůstalost~ oprávněn podati opravný prostředek proti

rozsudku.
(Rozh. ze dne 25. dubna 1936, R II 332/35.)
žalovaný Josef B. zemřel za sporu, v němž 'je předepsáno nucené zastupování advokátem. Proti cozsudku, jímž mmáno poclle žaloby, bylo
podá,no odvolání žalovanou stranou »Josefem B., správně pozůstalostí
po zemř. Josefu B., zast. kurátorem Jaroslavem B., právně zast. Drem
K H.« a v něm bylo uvedeno, že dědici, žalovaného nez!. AnastaZÍ'e D.,
Marte S., Jiří a Jaroslav B. navrhují, aby byl jmenován kurátorem k hájeni
práv pozůstalosti a k Zil!stoupeni v tomto sporu Jarnslav B. Plná moc
Dra H. byla podepsána všemi těmito' osobami. Okresní soud ustanovil
Jaroslava B. opatrovnikel!l k hájení práv pozůstalosti po zemř.' Josefu
. B. a zmo,cuil ho k vedeni/sporu a podané odvoláni schválil pozůstalostně
ohledně zemř. Jo'sefa B. žalobce v odvolacím sdělení navnhl zamItnutf
,odvolání, uváděj'e zejména, že Jaroslav B. není oprávněn jako kurátor
podati odvolání, neboť osoby vyznačené jako dědici nejsou oprávněny
činiti návrh na zřízení opatrovnika po'Zu.stalosti a Jaroslav B. nemohl
proto ani býti zřízen opatrovníkem. Po Josefu B. pozůstalost se neprojednávala, ježto nebylo jmění, a žádný dědic se k pozůstalosti nepřihlá
sil. O d vol a c í s o u d odmHl odvolánL D ú vod y: V Hzeni pozů-
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stalostním lze ustanoviti kurátora jen v pHpadech v zflkoně taxati·vně
uvedených (§ 79 nesp. pat.). Ustanovení Jaroslava B. kurátorem nespadá pod žádný z těchto případů a nelze jmenovaného proto považovati za zákonného zástupce žalované strany a nepřísluší mu proto právo
podati odvoilání, jež podati by mohl jedině opriwněný zmooněnec Dr.
S. P. Pod pojmem »opatrovník k hájení práv pozůstalosti« v usnesení
prvního soudu jest patrně míněno opMrovnictví za příčilnou zastoupení
ve sporu, avšak zickonných předpokladů pro tento případ není, neboť
přerušení. řízení nenastalo a k doty6nému návrhu jest oprávněn pouze
věřitel chtějíd žalovati 'pozůstal'0st. Také se k pozůstalostí žalovaného
žádný dědic nepřihlásili a dědicí v úvahU! přicházející navrhU, by pro nedostatek jmění pozů·stalostní řízení odpadlo. Poněvadž odvolání bylo
podáno osobou k tomu neoprávněnou; bylo je odmítnouti (§§ 471 čís. 2,
474 odst. 2 c. ř. s.).
N ,e j v y Š š í s o u d nevyhověl rel<ursu.
Důvody:

V usnesení okresního soudu, jímž byl Jaroslav B. zřízen opatrovníkem k hájení práv pozůstalosti Josefa B., není uvedeno záJkonné ustanoveni, o něž by se toto usnesení opkalo. Předpisu § 810 obč. z'"k. nemůže
se stěžovatel dovolávati, poněvadž § 810 obč. zák. předpokládá, že .dědk
dědictví nastoll!pil, t. j., že se přihlásil k pozústalosti (§§ 799 a 800 obč.
zák.); dle 'spilSů okresního soudu však žádná dědická přihláška k pozů
stalo,sti Josefa B. podána nebyla. Tvrdí-li stěžovatel, že byl oprávněn
vypověděti plnou Dr. Slavomíifa P., dosavadního právního zástupce žalovaného, jde o nepřílpustnou novotu. Konečně neprávem vytýká stěžo
vatel, že odvolací sOll!d neměl odvolání ihned odmítnouti, nýbrž že pří
padný nedostatek procesní způsobilosti měl především hleděti odstraniti
podle § 6 odst. 2 c. ř. s. Neboť žalovaný byl zastoupen advokátem (§ 155
c. ř. s.) a nebylo důvodu k nějakému opatření: podle § 6 odst. 2 c. ř. s.
čís.

15150.

Spoluporumik, nejsa zákonným zástupcem nezletilcovým, není oprávk rekursu za nezletilce.

něn

(Rozh. ze dne 25. dubna 1936, R II 36/36.)
N e j vy Š š Í s o u d o.dmítl dovolaCÍ' rekurs spolu'poručnika nezletilých nepominutelných dědi,cůdo rozhodnutí rekursního soudu v otázce
zařazení mčitých pohledávek do aktiv pozůstalosti.
Dů
StěžO'vatel
spo,luporučník

vody:

není zákonit.0m z<is,tupcem nezletÍllých stěžovatelů, ježto
má ske za Ílkol k dobru svých svěřenců nap6m~hatia

pOru'čnici radou< přispívati (§ 212 obč. zák.), ale z toho nelze vyvozovati;
že by mohl také opravné prostředky podávati (srov. rozh. OL U. n. ř.
čís. 4331).
čís.
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Zavázal-Ii se dř!vější (bývalý) veřejný společník, který se stal je!li. ným majitelem firmy, vystO'upivšÚllu veřejnému společníku, že ho odškodní, bude-Ii na něhO' dokročenO' na základě zákonnéhO' pětiletého ručem (čl. 146 obch. zák.), jde o smluvní závazek podmíněný odkládací
výminkou (§§ 696, 897 obč. zák.).
ZměnO'u firmy kupce jednotlivce v komanditní společnost vznikl nový
právní podmět, na nějž přecházejí obcbO'dní závazky kupce jednotlivce
jen za předpokladů § 1409 obč. zák.
(Rozh. ze dne 28. dubna 1936, Rv I 1277/34.)
Žalobce byl společníkem veřejné obchodní společnosti R v Ch., ji.ž
žalobce a dwhý žalovaný. Podle svého přednesu' vystoupil žalobce dne 1.. července 1929 ze společno,sti v d'0rozumění s druhým společníkem a fmna trvala, dále jako firma jednoit1ivce. Nato došlO' dne 12.
února 1931 k zahájeníl vyrovnacího ří,zení '0 jmění firmy, které bylo
dne 13. února 1931 ohlášeno v obchodním rej střiku. Po skončení vyrovc
naCÍlho řízen.í bylw fa změněna ve společnost 'komanditní, dOl které při
stoupHi dne 28. prosince 1931 Vilém F. s vkladem 125.000 Kč a Frantj,ška
R. s vkladem 125.000 Kč jako komandisté, kdežto druhý žalov'aný zůstal
jako komplementář. Firma byla táž a celý podnik Dyl pokračováním dří~
vějŠího. K vyrovnacímu řízení přihlásil Artur R. pohledávku 80.133 Kč,
o jejíž existenci žalobce :nic nevěděl. Tato pohledávka byla vyrovnacím
dlu·žníkem uznána. Když vyrovnací řízení. byb prohlášeno za skončené,
podal Artur R dne 17. prosince 1931 žalobu na žalobce pro 80.133 Kč.
Žalobcepo,přel žalobní žádost, opověděl firmě R a ,spol., jakož i Ing.
Arnoštu K. SpOlf, aniž Hlo vyhověli vyzváni dáti se zastupovati, načež
žalobce uzavřel s Arturem Rsmír. Podle tohoto srn Iru se za:vázal zaplatiti Arturu R. částku 30.000 ~č. K zajištěni: této pohledá\"ky Artura R
byly tomutO' odstoupeny až do plné výše poměrně obě vyrovnací' splittky
proh Ing. ArnO'štw K. Podle společenské smlouvy mezi žalobcem a druhJm žalov;;ným byl druhý žalovaný také oprávněn Ulzavříti u Artura R.
dluh v částce 80.000 Kč !pro nemu R a spol. Firma jeďnotHvwva R a
spol. výslovně prohlásila proh.lášením ze dne 12. září 19'29 že se zav<!>zuje, že žalobce uchr~ní' ško,dy, bude-li, na základě zákon~ o pěU!etém
ručení za závazky lirmy z doby ,před vyloučením žalobce z firmy R. a
. s'Pol., k ručení přidržen. Konečně prohlásila firma jedllotlivce R a· .spol.,
z~st?~i~ená Ing. Arnoštem K., že sama ponese útraty vzešlé úmlu"ou,
tykajlcl se vyloučenI žalobce ze společnosti. Také během vyjednávání
~ výši pohledávky, která se má přihlásilti, výslovně prohlicsi! vlastník
hrmy Ra spoL, Ing. Arnošt K., že uhradí, všechny dluhy a event. regresní nároky. Žádá proto žalobce na žalované firmě R a žalovaném
tvořili
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Ing. Arnoštu K. náhradu toho, co musi:l zaplatítí Arturu? (30.000 Kč);
P r v Ý ,s o utd uznal podle žaloby částkou 5.000 Kc. O.d vola c I
s O' u d nevyhověl odvoláni. částka 25.000 Kč byla dle smlru .splatna
až J. července 1933, v době rozsudkUl, t. j. 4. dublUl 1933 spla:na dosud
nehyla, a právem proto byla žaloba ohledně této ,čá~t~~ ~amltnut<l! pm
tentokráte. Žalobce ovšem postoupil Arturu R. k zaJl'~t~m Je~o pohledávky část!<u 30.000 Kč ze své ,pohledávky z V}rovnam pn;tI lng. K.,
to vš"k nemění 'Ok na věci, ježto částka 25.000 K~~y!,a, splatna az 1., čer
vence 1933, tedy v době vydáni rozsudku splatna Jeste nebyla. Že z~lo
van,ástrana zaplatila dne 28. červena 1933 Arturu R. 25.000 Kč, Jest
jednak novotou', jedn<l!k stalo se to až po vydáni wzs~~ku a nemo'~~ :p:?t~
soud prvý k tomu přihlédnouti (~.400 c. ř. s.) .a .n,:muze k tomu pnhl!z;t~
wní soud odvolací. Tím jest vyflzeno odvol,,;" z~I~~covo. K od'l'o!am
ž<l!lovaných: Jest pravda, že Artur R. U'vedl, ze ~a,~ujčku poskytl fe R;
a spol., avšak jejím veřejným společníkem byl prave zalobce a zalo,~any
K., kteří ru61i dle čj. 112 obch. zák. solidárně a I~.g. K. pr? :entO' pr~pad
ručení zavázal právě fu R. a spoJ. a tím i, seb~..l<l!koíedln;ho m.aJl~ele
firmy té v době o@~o pfO'hl~šení ~e dne ,12; zan 1?29 k. ~ahra'ge to.ho,
co žalobce bude z duvodU' zakonneho mcem museti< plahtl. Ovsen:. J~st
firma R. a spoJ. nyní Sipolečn~stj. kom.an?!'t'~~" tím ~š"'.~ nestala se J1'ny;o
právním Sllbjektem, když zmena proh dnvelsku zalezl,pou~e.v tom, ze
k jedinému osobně ručldmu společníku fy R: a spol; Pr!~,touplh,d'ra k?manditisté, ručící pouze svými vklady, nikoli osobne. Za~azek ~alobc,:v
ze smíru ze dne 8. března 1932 jest závazkem pra~oplatr;Y'~' ~eJde o zavazek dobrovolně převzatý, když sama žalovanadozna~a, ~e Artur ~.
zapůčil fě R. w spol. 70.000 Kč a že žalobce byl jako byv~ly. s,~ole.om~
za tento zá'lazek po dobu 5 let zavázán, ať ji'ž .0 po'skytnut~,}a~uJčky te
firmě věděl či nikoli. Závazek žalované spočrva v '~fOIhlasenl ze d~e
12. září 1929. Že žalobce ru61 solidárně se ž:,l?v<l!nym K;:. n~vylučuJe
povinnost žalO'vwné firmy a K., založenoU' prave v proh!~senl ze. dn~
12. září 1929. Oclvo1ání se žalované strany na § 060 vy:-. ra~u; (spm1.'ne
§ 53 odst. 3 staréhO' vyrovnacího řádu) neni oduvodne,no, Jezto p oh1ec
dávka žalobcova proti žalovaným vzešla až teprve 8. brezna 1932, tedy
<l!Ž po vyrovnání.
N e j v y Š š í s o u d zruší,l rozsudky nižš!c.h so~'~ů, pokud jim~ bylo
žalobě vyhověno, a uložil prvému soudu nOve Jednam a rozhodnutI.
o

ů

vod y:

DO'slov a smysl prohlášeni žalovaného ze cI.':~ .12 .. z~ří 1~~9 je.st jasný.
Z prohlášení toho plY'ne, ~e. I!lg. K. )ak?, te~~eJsl Jedmy ,maJItel !Ir~y »R.
a CO.«se zaváz;:,1 nahradIti za10bcI nejen cast, kterou z.alobce ~ d~vodv
postihu (čl. 112 odst. 1 obch. zák. a § 896 obč. zák.) lest opr"vnen n~
něm žádati, nýbrž i č<Í!st, která případala ze solidárního Dll'čení .výhr~~n~
na žalO'bce a 'kterou by mu majitel firmy »R. a C?« bez one zvla~~,.
úmluvy nebyl musil hradi,ti. Nejde pwto v ~ouzenem sporu o pOStlzlll
nárok žalobcův, nýbrž o samostatný sm1uvm nárok. Zazalovana pohle-
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dávkanevzníkla teprve soudním smírem, jejž uzavřel žalobce s Arturem
R. dne 8. března 1932. Neboť pohledávka ta vznikla vlastně již tehdy,
kdy vznikl její prá"ní důvod, to jest již prohlášenlm žalovaného ze dne
12. září 1929, tedy před zahájením vyrovnacího řízeni, a podléhala vyrovnacímu řízeni. Byla to však poh1edáV'ka podminěná odkládací výminkou (§§ 690 a 897 obč. zák.), že žalobce bude na základě z<Í!konného
pětiletého mčení (čl. 140 obch. zák.) přidržen k placení závazků· vzniklých před jeho vystoupením z veřejné obchod'ní společnosti,. Použiti jest
tu vyrovnacího řádu čÍ<s. 337/14 ř. z. vzhledem k článku X. odstavec (3)
uvoz. zák. ke konkursnímu a vyrovnadmu řádučis. 64/31 Sb. z. a n.,
poněvadž vyrovnánÍ< bylo přijato před účinností tO'hoto konkursnlbo a
vyrovnacího řádu (srovnej rozh. Čí,s. 12471, 13402 Sb. n. s.). Poněvadž
nejde o postížní, nýbrž o smluvní nárok, ne,platí tu § 17 vyr. ř. čís. 337/14
ř. z., nýhrž § 10 tébož vyr. ř., a mohl proto žalobce přIhlásiti svou smluvní
podmíněnou pohledávku k vyrovnacimu n,zení, (§ 102 konk. ř., a mohl
proto žalobce přihlásiti svou smluvní podmíněnou pohledávku k vyrovnacímu řízeni (§ 102 konk. ř. a § 63 vyr. ř.), i když Artur R. přihlásil
svou pohledávku. Žalobce se nevzdal zažalované smlu'vní' pohledávky
tím, že ji nepřihlásif k vyrovnadmu řízení, jak plyne z § 53'odst. (I)
vyr. ř., podle něhož jest vyrovnáni účinné; pro vyrovnaCÍ' věři{ele, kteří
se ,nezúčastnili, vyrovnaeílho řízení,. Platí' tedy o zažalo,vané pohledávce
vše to, co platí o ostatních vyrovnacích pohledávkách (§ 40 odstavec (3)
a § 53 odstavec (1) vyr. ř.). Podmínka vmi'kll' zažalované pohledáV'ky
byla splněna. Neboť zmíněný soudní smír jest i ve smyslu prohlášení
ze dne 12. záři, 1929 pravopIatným Utulem pro závazekžalohcúv k zaplacení 30.000 Kč Artum R., poněvadž Ing. K. uznal pohledá'lku R.,
,přihlášenou k vyrovnacímu řízení ve výši asi 80.133 Kč, a smírem pře
vzatý závazek nepřesahuje polovici pohledávky R. (§ 891 O'bč. zák. a
čl. 112 odstavec I a 140 odstavec (I) obcb. zák.), jelikož závazek spoludlu'žnika neni dotčen vywvnáním vyrovnací:ho' dll!žní'ka. Smluvní závazek
Ing. Arnošta K. z prohlášení ze dne 12. září 1929 nenínepl8!tnou úmluvou
podle § 53 odstavec (3) vyr. ř., neboť vyrovnací řízení bylo zahájeno
až dne 13. února 1931 ave sporu nebyly předneseny skutečnosti', které
by odůvodňovaly předpoklad, že k onomu prohlášení' došlo z podnětu
z~mýšlenéh:o vyrovnacího řízení anebo aspoň z nějaké vzdálené SOU"
vlslosl! s mm. Podle toho, zda vyrovnáJní :bylo za,včas a úplně splněno
či nikoEv (§ 53 vyr. ř. a 'čl. III zákona čís. 99/23 Sb. z. a n.), jest žalobce oprávněn žádati na svém smluvl1>Í,l<u bud' celou částku kterou zaplaHl na podíl na něho výlučně připadající z jeho solidár~ího ručení
anebo 35,% vywvnací kvotu z něho. V tom směru nebylo však nižšími
~oudy nÍle zjištěno, ač ža,lovaní to namítali, a nelze proto rozhodnouti,
pk~u částku je povinen na.hraditi žalobci Ing. Arnošt K., ač tento jest
paSIvně legUimován ke sporu, poněvadž j8!ko veřejný společník puvodní
veřejné obchodní spnlečností »R. a Co.« sjednal oprávněně pro společ
?O~t ~ mku 1920 zápŮÍ'iíku u, Artura R-a a "učil za ni osobně celýms:vým
]memm podle čl. 112 obcb. zák. Přetvořením firmy kupce jednotlivce
»R. a Co.« v komanditní: společnost dne 18. prosince 1932 nastala změna
právního podmětu, nehoť tím vznikla nO'lá ohchodní společnost (koman30"
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ditní), a neplatí tu o přechodu pasiv:na nov,?:u sp?le,čnost výjÍir':~'č~~ ani
předpisy čl. ,).13 nebo čl. 166 obch. zak., ponevaaz predpok~adajl ~nstur
do stávající veřejné obchodní společnosti .ne?o. komandltm sp."leonostL
ObchodnJ závazky Ing. Arnošta K. jako jedlneh? ~aJltele Itrmy ».R,
a Co.« mohou proto přejíti na žalovanou komandltm společnost, n~m-h
jiného ujednání, jen za předpokladů § 1409 bč: ~ák. ža:obce tvrdlI, ž~
zažalovaný nárok přešel na žalovanou koma~dlln~ spolecnost. Odvolac!
soud se však tímto jeho tvrzením po skutkove srran~~ ~e~abyval a pr."y
soud vůbec tuto námitku přešel. Nelze proto bez zJtstent, zda a jakym
způsobem přešel zažalovaný závazek na žalovanou komanditní společ~
nost, ani o pasivní legitimaci této žalované rozhodnouh.
čís.

zoremrekursního soudu, že šlo v souzeném případě o pohledávku již
»rozhodnutou«. O takové pohledávce' lze mluviti teprve tehdy, když roz··
sudek jest pravoplatný. Prolo také v § 21 cit. vl. nař. se klade důraz na
pravoplatnost rozhodnutí. V souzeném případě šlo však o spornou pohledávku, o ní,ž bylo rozhodnuto rozsudkem nabyvším právní platnosti
teprve 3. března 1936, a proto bylo na souzený případ použíti zvláštního
ustanovenf § 21 cit. vlád. nař. První soud podle tohoto ustanovení
správně .určil, že závazek dlužníka k placení prvé splátky nastává nejbHže příštím 1. dubnem po pravoplatnosti rozhodnutí o pohledávce, t. j.
dnem 1. dubna 1936.
čís.
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K vl. nař. čís. 250/35 Sb. z. a n.
Jde O pohledávku spornou podle ~ 21 vl. ~ř. ~ís. 250/35 Sb•. z. a,n.,
nikoliv splatnou podle § 13 cit. vl. nar., bylo-h 'O nt rozh'Oduuto SlC7 pred
1. leduem 1936, rozsudek však do této d'Oby se nestal pravoplatnym.
(Rozh. ze dne 28. dubna 1936,. R II 159/36.)
P r v Ý s o u d upravil k n.ávrhučtrnáctide~ní platební lhůtu, stana-:
venu rozsudkem pro zmeškání ze dne 29. kvetna 1935 dle U!stanovem
§§ 13, 20 a 21 a násl. vlád. naří·zení ze dne 21. prosínce 1.935, 6s. 2?~
Sb. z. a n. tak, že žalovaná ·strana má zažalovanou pohledavku .zaplabtt
ve splátkách, po6najídch se dr;em 1. ~lU'bna 1936. R.. e.k u r s n~. S o ~ cl
vyslovil, že zažalovanou pohledavku ma zaplahl! dluzmk v pravlde~ny~.h
pololetnkh splátkách, vždy nejpozděF. k 1. dU!bnu a..l: ří~nu, pO'ČmajlC
1. říjnem 1936. D ů vod y: .t:la dany prtlpa?' nelz~ 'I;0UZ1!' ustanovení,,§ 21
vlád. nař. čfs. 250/35 kterezlo ustan,ovem vychazl z predpokladu, ze se
jedná o pohledáv;ku spornou, tedy o t~kov~~, o ~íž s~o'r l1ějaký čas. po-.
trvá, takže ~ est důvodné, aby v takovem pnpade začatek s~latnosb byl
stanoven na den 1. duhna nebo 1. října po pravoplatnostr rozho:dn~:l
o pohledávce nebo po uznání závazku dlužníkem, nýbrž lze na dany pnpad, v němž o pohledávce samé jest již ro"hodnut?" 'Po~žítí jedině ust.anoveni § 13 cit vlád. naří~ení', dle jehož ods't. 2 vsak zavazek ke ~platc
kám počíná se až dnem 1. října 1936.
N e j v y Š š í s o u dobnovil fO'zhodnutí prvého soudu.
Důvody:

V době ličinnosti vl. nař. čís. 250/35 Sb. z. a n., t. j. dnem 1. ledna
1936, bylo dlužné pohledávce žalobwvě již zahájen spor a byl přeru"
šen. KontU!mační rozsudek byl doručen žalovanému teprve dnem 18.
února 1936, ta;kže se ,stal pravoplatným dne 3. března 1936 (včetně),
an žalovaný měl možnost podati protiro~sudku odvolání, čímž by:se byl
spor protáhl a nárok by se stal pochybnym. Nelze proto' souhlaslh s na-
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Příplatky k pensijnímu dil:chodU, poskytované bývalému zaměstnanci
jeho bývalým zaměstnavatelem z důvodu jeho dřívějšího zaměstnáni jsou
výslužným ve smyslu § 2 odSl!. 1 zák. Č. 314/20 a zabavitelné pouze do
třetiny.

Dlužnik nemá nárok, by požíval zároveň jak existenčního minima,
vyňatého podle § 2 odst. 1 zák. č. 314/20 z exekuce, tak i pensijnich
důchodů, jež jsou podle § 46 zák. čís. 26/29 nezabaviteiné, a aby takto
měl. ve skutečnosti dvě· existenčni minima.
(Rozh. ze dne 29. duhna 1936, R I 474/36.)
Niž š i s o u d Y povolily vymáhající věřitelce exekuci na měsfční
dá'fky 924 Kč, které dLu'žník dostává od své bývalé zaměstnavatelky
Okresní nemocenské pojišťovny v B. jako :příplatky k pensíjnímu dů
chodu, vyplácenému pensi'i"ní'\ll ústavem zaměstnanců nemocenských poji.šťoven v republice československé vP., rek u r sní s o u d s obmeze··
nim, že povinnému mU'sí mŮ'stati ze zabaveného platu 4.000 Kč ročně
volnýoh.
N ej vy š š í, s o u d změnil usnesení rekursního s,oudu, potud, že
z nap;rdeného usnesení vylou'ČUl obmezení o existenčním mínímu 4.000 Kč
ročně.

Dúvody:
My,lný jest názor vymáhaji.cí věřítelky, že příplatky, jež poskytuje
dlužníku k pensijn.ímu důchodu jeh,o bývalá zaměstnavatelka, nemají po. vahu »výslužného« ve 'smyslu § 2 zá,k,ona ze dne 15. dU'hna 1920 Čí,s. 314
Sb. z. a n., nýbrž jen povahu obyčejné renty, na kterou lze vésti exekuci
bez jakéhokolív obmezenl,protože prý >výslužným« podle § 2 uvede. néh,o zákona jest rozuměti jen skutečný pensijní důchod, který soukromým zaměstnancům vYIPlácí pensijní ústava který jest ny;ní podle § 46
zákona Čí's. 26/29 Sb. z. a n. pro obyčejné pohledávky nezabavitelným.
VýslU'žným podle § 2 z~kona Čí,s. 314/20 Sb. z. a n. se rommí všeliké
platy, jež jsoU' bývalému zaměstn.anci poskytovány z diívodu jeho dří.
vějšíiho zaměstnání ve službácch. veřejných i' soukromýCh jakéhokoliv
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druhu. To vyplývá nejen ze s"mého pojmu »výslužného«, ~ýbrž i .z~
srovnání § 2 odst. 1 s § 1 odst. 1 jmenovaného zákona. Na pOjmenOVa~1
těchto platů nes!!jde, neboť i zákon uvádí v odst. 1
vedle slova}vy~
slu~né« také ještě v závorce slova »provlse a p.od<:b~e«. V ?~ds.tat,; ne:
sejde ,mi na tom, zda tyt? dáv~y vY'Plá~.í opra~nene ~sobe)ejl ..~y,v~ly
zaměstnavatel ,sám nebo nekclo JIny za nej (na pf. na zaklade pOJIs!e?I'),
neboť po té stránce nečiní zákon. rozdílu. Jde-li o p!í'Platky k pensljmn;u
důchodu, poskytované dlué<níku jeho ~ývalo,:: zames!~avatelkou na zakladě dohody o jeho pensionování, tea:y tvon !yto pnplatky ve s~uteč
nosti část jeho vý'slu'žného a platí. tedy o nIch prectpls § 2 odst. 1 z.ak~na
čís. 314/20 Sb. z. a ,ll., že mohou býl> exekuĎně z,,~aveny j":,n do tretI~y.
Ustano.vení § 46 zákona čís. 26/29 Sb. z. a n. se ovsem na ne nevztahuje,
jak bylo poctwbně vyloženo v rozhodnutí čis; 14607 Sb. n. ,s. (R I 1045/
35). V uvedeném směru nelze tedy dovolaclffiu rekurs~'pnznatI opra~
nBnost. Dovolací rekurs jest však oprávněn, pokud broJI. P,:otI tomu, ze
rekmsní soud uznal na další obmezení, že dlužníku mUSl zustatI volnou.
č' sika 4.000 Kč rovněž. z·. celkové sumy těchtopří:platků. Po~le § 2
o~st 1 zákona čis. 314/20 Sb. z. a n. lze z výsl~žné~o ex;k.učne za:~a
viti jen třetinu, vždy však t"k, že volno musí zustatI(Huzn!ku roómcl:
4.000 Kč. Tato částka 4.000 Kč ročně jest zákonem s~~n.ovene.. ~x!s~enč1ll
mínimum. V § 46 záko.na čís. 26/29 Sb. z. a n. o pensll':um pOjl'sten! soukromých zaměstnanců ve vyšších službách jest ,:šak ustano":.,;no, z~ zabavení nároků a dávek pOjÍ'štěnců podle tohoto zakona jest ,?np~stne :Je"
k úhradě vypočtených tam nároků, o něž v sou~eném pr:'pa;de~eJde.
Dlužník sám vykázal předloženými doklady, že m~ od pensllmho ustav~
zaměstnanců nemocenských pojišťoven invalidni du,ohod 33:984~č ro.čn~
(kromě vycho,vávacího přlspěvku na syna), a cely tento jeh,o Invahdm
důchod ljest podle § 46 zákona čís. 26/29 Sb. z'o a n. ~ro yy~a~ano~ ~o
hle dávku nezabavitelný, takže jen na tomto duchodu zustava .dlmmk~
volným daleko více, než činí existenční minimum 4.000 ,~č ročne. Krome
toho dostává dlužník od své bývalé zaměstn",va!elk~ ~nplatky ~k cmo~~
cliíchodu ve výši '924 Kč měsíčně, tedy 11.088 K~ rocne" o nIchz bylo lIZ.
vyloženo, že pro ně platí předpis § 2 odst. 1 zakona ČIS. ~,14/20 Sb. z.
a n. Pro posouzení přílpustností objemu exekuc~ n~ tr to pnplatky nelze
vš"k nepovšimnutým ponechati dlužníkův invahdm, duc,h~d, na?R"'~ lest
i k němu přihlédnoutí a sčítati oba druhy je~o ,vysl>U'Z~yc~ :pnjm~, na
'. h' dlužník dostá:vá celkem 45.072 Kč rocne a z nIch z jest čast~~
n.!C
z Kč v tomto případě nezabavitelná, zajls
. "ť"
dl ď 'ku ovne'
33.984
~j,C .. U,ZnIo . r '."
existenční minimum. Podle doslovu a účel~~vede~ych. zak?nu le~t tu!O
částku 33.984 Kč čítati do onoho existencmho mlnIm~, jez muS!, dlmníku zůstati, za všech okolnosti volné, neboťnebylo~ un;~sle~ zalwnodárcovým aby dlužnik požíval současně v neztenčene mlre vyhod obou
zákonů -' i zllkona ČÍls. 314/20 Sb. z. a n. i zákon~ čís. 26/29 Sb. z. a n.
--'- a aby takto měl ve skutečnosti dvě existen~nI ml,~,ma. Nelz,: 'proto
za správný uznati názor rekursního soudu, ze eXlste~ČnI ;n!mmum
4.000 Kč ročně jest vypočÍltati zvláště jen z příp~atku, jezdluzmku vyplácí Okresní nemocenská pojišťovna v Bero:u~e, nebo.ť pak by byla
dlu.žníku příznllna vlastně dvě exisltenčnÍ mlmma, to Jest 4.000 Kč a

§!

33.984 Kč, úhrnem 37.984 Kč ročně, což nelze srovnatí s duchem zákona
a s požadavkem spravedlností v poměru k vymáhajícím věřitelům (srovnej obdobné rozhodnutí čís. 12108 Sb. n. s.).
čís.
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Napadl-li zaměstnanec obce usnesení obecního zastupitelstva, jímž
byl ze služeb obce propuštěn, spráwím pořadem pro neplatnost, nemůže se domáhati na soudě přezkumn platnosti tohoto usnesení, dokud
o tom nebylo rozhodnuto s konečnou platností pořadem spráwím.
(Rozh. ze dne 29. dU'bn·a 1936, R'I I 82/36.)
žalobce navrhl, aby soudním výrokem bylo najisto postaven.o, že
usnesení obecn.ího zastupi'telstva žalované obce, kterým bylo vysloveno"
že se žalobce ze s\u'žeb žalované obce propouští, jest neplatné, že služební poměr žalobcův k žalované obcI není tímto neplatným u'Snesením
ukončen a že tudí'ž trvá dále. Do tohoto usnesení podal žalobce ještě
před zahájením tohoto sporu stížnost k nadřízeným správním orgánům,
jež o ní dosud nero~hodly. žalobě nebylo vyhověno s o u d y vše c h
tří. s t o I i ,c, n e j v y Š š i m s o iU dem z těchto
d'uvodů:

Zllkladní otázkou jest platnost nebo neplatnost usnesení obecního
z«stupitelstva. Žalobce spatřoval jeho neplatnost především v tom, že
bylo vydáno na zákJ.aděnMezu discipHnární komise, proH němuž bylo
podáno odvoláni, adálei v tom, že disciplinární řízení, provedené discí c
plinámí komi·sí první stolice, bylo zmatečné. Zal obce však podal proti
usnesení obecního zastupitelstva,
něž tu jde, odvolání k okresnímu
úřadu a pak i k zemskému úřadu a o tomto jeho odvolání nebylo dosud
pravoplatně rozhodnuto. Z toho plyne, že žalobce sám zvolil správní
pořad, aby se jím domohl rozhodn,utí o neplatností usnesení obecní·ho
zastupitelstva o svém propuštění. Bylo-li takto na úkrok žalobcův zahájeno řIzeni správní o otázce neplatností usnesení obecního zastupi:els.tva, nemůže se žalobce toho času ještě domllhati na soudě výroku,
~e jest neplatné usnesení, jež podle jeho vlastního přednesU! nenabylo
leště právní mocí a tedy právní účinností. Za tohoto stavu věci nelze
usnesení obecního zastupitelstva pokládati ještě za konečné, ale ,soud by
mohl rozhodovati o jeho neplatnosti teprve tehdy, kdyby bylo jisto, že
Jde o usnesení nepodléhajiCÍ' přezkumu pořadem· nadřízených úřadů
správních. Soud se ještě nemůže pustití do věcnéhO rozhodování neplatnosti uisnesení. obecního zastupitelstva, jak o to žádá žalobce, neboť
nelze pokládati za vyloučené, že by usnesení obecního zastupitelstva na
žalo~~uv opravný l'rostředek, vznesený v řízení správním, me>hlo býti
p~ ~npadě i zrušeno. Soudní fí.zení není však určeno k tomu, aby se provadelo do zásoby, po případě zbytečně (viz mzh. Č. 8229 Sb. n. s.).
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Určovací

návrh žalobcův jest tedy předčasný a nelze spatřovati nesprávné právní posouzení věci v tom, že byl nižšími soudy zamítnut,
třebas se tak stalo i z jiných důvodů. Nebylo třeba výslovně obmeziti
zamítnuti jen pro tentokrát, neboť to plyne zřejmě z uvedených důvodů
(sr. rozh. č. 13989 Sb. n. s.). Posuzuje-Ii se věc s vyloženého právního
hlediska, není třeba se obírati dovolatelovými vývody o tom, zda a pokud
lze si stěžovati proti nálezu disciplinární .komi·se první stolice k vrchní
komisí disciplinární podle § 8 vlád. nař. ze dne 14. srpna 1920 čís: 483
Sb. z. a n., ani· o tom, zda disciplinární' ři,zení v první stolici bylo provedeno po formální stránce správně nebo ne.
čis.15155.

Pracovní řád jest jednostranným prohlášením zaměstnavatelovým,
jemuž nelze přikládati právni význam, nestal-li se dohodou stran SOU"
částí pracovní smlouvy.
V tom, že zaměstnanec v okrese postiženém silně nezaměstnanosti
přijímal po delší dobu bez námitky m21du, nedal na jevo způsobem každou pochybnost vyluoojicím, že ,s jej! výš i souhlasi.
Přisoudil-li soud zaměstnanci jen přiměřenou mzdu, zjistiv, že plat
nebyl smluvně ustanoven, může si do tohoto rozhodnuti stěžovati jedině
zaměstnanec, jestliže pro povahu práce jako nouzové mu přislušela vyšši
mzda ať podle případné kolektivní smlouvy nebo obvyklosti v misté.
(Rozh. ze dne 29. dubna 1936, Rv 1679/36.)
žalovaní' prováděli podle ,smlouvy uzavřené s okresem j., zastoupelIým okresním úřadem v J., stavbu okresní silnic-e. Žalobce' byl na této
stavbě zaměstnán jako pomocný' dělník, podle tvrzení žalované s hodinovou mzdou 2'40 Kč. Ani žalobce ani hlovanf nebyli členy zaměstna
necké organísace Svazu s. Č. zaměstnavatelů, stavebních živností, uza~
vřevškh kolekti'MlÍ smlouvu. Žwlobce přednesl, že žalované stihala na
základě dodávací smlouvy .povinnost platiti mzdy určené platnými kolektivními' smlouvami, resp. tam, kde ji'Ch není, mzdy v mí'stě obvyklé.
Dodržení těchto mezd a jich vyplácení bylo prý podmínkou zadávky,
bez niž by jinak stavba žalované straně nebyla zadána. žalovaní prý
sami ve své nabídce pro druhý dB této stavby s tímto závazkem počítali
kalkulují,ce: nádeník .3'20. Kč za hodil1u ,čisté mzdy. Pro obvod okresu
soudního R. určuje shora uvedená kolektivní smlouva hodi:nov·oUl mzdu
dělníka 3'10 Kč až 3.30 Kč s tím, že práce přes čas se honomje o 23 až
100% ví'ce. Žalované slihala povinnost platilti m~dy podle této kolektivní smlo,uvy již proto, že se jednalo o nouzové práce ve smyslu' § 1
vlád. nař. ze dne 20. června 1930 čís. 79 Sb. z. a n. (§ 8 to,hoto vlád.
nař.). Z ustanovení §8 tohoto vládního nařízení vyvozuje žalobce přímý
nárok na placení kolektivní mzdy. Smlouva i'11dividuelní, která se přiči
uvedené kolektivní smlouvě, jest neplatnou proto, Že jest proti dobrým
mravům a zejména protí usta,novení § 879 čí-s. 4 obč. zák, prolože

žalobce vzhledem k velké nezaměstnanosti v okrese panujíd, chtěl-li
dostati zaměstnání a chtěl-Ii si udržeti zaměslnání se musel podrobiti,
mzdovému, dik5átu, žalovaných, kteří využili nouze' žalobcovy, diktujíce
mu mzdy uplne svevolně. Smlouva pracovní, dle které žalobci mělo býti
vyplaceno 'fa hodin~ m~ně než ,;,stanovuje, kolektivní smlouva, jest proto
protI dobrym mravum I proto, ze podle teto smlouvy neměl žalobce ani
zdaleka onu mzdu, která pro takovouto práci jest přiměř,enou a v místě
obvyklou) zejména vzhledem na zvláštní' poměry, kde šlo o práce na odlehlé. ~orské ~nnici n~ výlen:ic~ém mistě za nepříznivých klimatických
pon;eru, kde slo ,o p:~ce spojene s velkou námahou; se značným nebezpeČln; pro zdravI a ZIVOt. Za 1300 pracovních hodin mu byla vyplacena
hmba mzda 3.120 Kč. Protože na základě kolektivní smlouvy za tuto
pra~I měl} ,dostati hodin~vou mzdu 3'10 Kč až 3'30 Kč a protože žalovam, ručlcI. ruko~ spolecnou a nerozdílnou, se zdráhají zaplatiti tuto
mzdo~Qu dIferenCl". navrhl, a~ rozsudkem uznáno bylo právem, že žalovan~ JSou pOVInnI do 14 dnu rukou společnou a nerozdílnou zaplatiti
lIlU častku 1.610 Kč. P r v Ý S o u rl' žalobu odmítl. O d vol a c í s o u d
přiznal žalobci 520 Kč.
Ne j vy Š š í s o U d nevyhověl dovolání.
D ů v od y:

. p;acovní' ~ád ,ies~ je~no~tr~nným prohlášenim zaměstnavatelovým,
jemuz nelze pnkladal! 'pravmvyznam, nebylo-Ii' prokázáno, že tento řád
. s~ podle dohody :stran stal součástí pracovní smlouvy. Dělníci na stavbě
sIlmce V.-H: bylI přfjatido práce, aniž s nimi bylo jednáno o mzdě,
a~ ~a praCOVI'S!I nebyl~ vyvěšena vyhláška, týkající se mezd. Nebylo proto
treba s.e zaby,::a!I' ota~kÚ'~, zda zalobce poz1:>yl nároku na vyšší mzdu
proto, ze,v~ Ihute u,:ed~n.e v § 5 ods:t. 5 domnělého' pracovního řádu, nevznesl namltek proh vypočtu a VýŠI mezd. Pří zjednámí žalobce nebyla
stanove~n~ ~ýše platu'.•~o~~e ~ 1152 obč. zák platí tedy přiměřený plat
za vymmeny a tento pnmereny plat 'Soud st"novíl a učinH základem rnzsudečného výroku. Není' tudí·Ž třeba zabývati se otázkou, zda v této věci
jde o nouzovou prácí ve smyslu čl. IV. zákona ze dne 5. června 1930
čís. 73 ,Sb. z. a n., po'kud ,se týče § 1 vládního nařízení ze dne 20. června
1930 ČIS. 7~ Sb. z. a n. Kdyby šlo n nouzovou práci, musel by zaměst
navatel plahl!- mzdu podle platného mzdového tarifu (kolektivní smlouvrl n,;bo po.~le s,aze:b..obvyklý~h .v místě, kde' se má práce konati (§ 8
CIt. vlad. nanzem). PnsoudI1-h vsak odvolací soud zji1stiv že plat ža. l~bc~,: nebyl smluv.ně stanoven, žalobci jen přiměř~nou m;du, mohl by
Sl stezo;vatI P'?~u'ze. zalobc_e;. kdyby za to měl, že pro povahu práce jako
nouzove mu p~I,slu~ela vysS! m.zda, a~~odle případné kolektivní smlouvy,
ať podle prokazane obvyklostI na mIste, kde se práce měla ·konati nikoli
však též žalov,a.ní·, jež.to,. ne1:>yla;-li výše mzdy stanovena, jsou
podle
~ 1152 'Úbč. z~k. pOVInnI platIlI zaměstnanci přiměřenou mzdu, a ježto
len tato mzda byla odvolacím soudem přiřknuta. Odvolací soud ovšem
na různých místech směšuje ,pojmy »obvyklá mzda« a »přiměřená mzda«.
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Ze však přisoudil jen přiměřenou mzdu, je zřejmo z jeho závěru, kdež
po probráJní okolností pro stanovení mzdy důležitých výslovně poznamenává, že »stanoví přiměřenou mzdu částkou 2 Kč 80 za hodinu<<Oovolatelé brojí 'sice nepřípustným způsobem proti hodnocení di'1kazů.
pokud z nich odvolací soud zji·siil skutkový podklad pro stanovení této
přiměřené mzdy, avšak nedoli'čují, že a proč je stanovení mzdy nesprávné,
vychází-li se z tohoto podkladu, a dovolací soud schvaluje úsudek ,odvolacího soudu o výši přiměřené mzdy (§ 273 c. ř. s.). Mylný jest názor,
že odvolací soud neměJ. žalobd přisouditi přiměřenou mzdu, žádal-li
mzdu podle kolektivní smlouvy, neboť, nehledí-li se ani k tomu, že žalobce aspo'ň případně též žádal mzdu na místě obvyklou nebo přimě
řenou, j"k bylo svrchu dovozeno, nebylo žalobci přiřknuto něco jiného,
než co žádal, nýbrž nanejvýše méně, než žádal. Nelze sohváliti názor
dovolatelů, že žalobce přijímáním vyplácené mu mzdy po delší dobu
bez námÍ'tek dal způsobem každou pochybnost vylu'čujícím (§ 863
c.ř. ,s.) na levo, že s výší mzdy souhlasí, neboť nelze přihlédnouti, že
šlo o práce v okresu nezaměstnaností velmi postÍ<ženém a žalobce mahl
se tedy obávati, že uplatňováním vyšších nároků mohl by se vydati nebezpečí propuštění z práce a následkům nezaměstnanosti.
'
čls.15156.

Platebné prikazy československého zúčtovacieho ústavu, opatrené
doložkou pravoplatnosti a vykonateľnosti, treba pokladať podl'a 2. vety8. odst. čl. 13 úmluvy medzi československou republikou a kral'ovstvom
Maďarským čls. 55/1930 Sb. z. a n., podI~a § 1 zák. čis. 51/1930 Sb. z.
a n. a podI1a čl. VI. zák. čis. 130/1930 Sb. z.a n. za .tuzemské exekučné
tituly.
(Rozh. z 29. apríla 1936, R \ll 280/36.)
Ex e k u čn Ý SÚ,d povolil
českoslo,venského zúčtovacieho

exekúciu na základ'e platebného príkazu
ústavu. Rek u r s n Ý s ú d rekllrz exekúta proti povoleniu exekúcie zamietoL
Na j v y Š š í s úd rekurz exekúta odmi'etol z týchto d ,o vo d o v:
Oo,!ožl<ou pravoplatnosti a vykonateľnosti opatrené platebné príkazy
československého zúčtovacieho ústavu treba pokladať podľa 2. vety
odst. 8 čl. 13 úmluvy medli českoslvenskou republikou a kráľovstvom
Maďarským zo dňa 26. mája 1928 čís. 55 z roku 1930 Sb. z. a n., podľa
§ 1 zák. čís. 51/1930 Sb.z. <I n. a podľa čl. Vl. zák. ';í's. 130/1930 Sb.
z. a n. za tuzemské exekučné titllly a v otázke povolenia e'xekúcie na
základe tuzemského exekučného titulu podľa stáleho súdneho výkladu
3 (povodne 4) odstavca § 40 zák čl. LlV:1912 v spojení s 2. odst. § 551
O"p. rekurz 'na tretlu stolku prípustný je len vtedy, keď bolo usnesen-ie
súdll prv~j stolice zmenené, v danom prípade však ide o usnesenie po,·
tvrdzujúce.
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K § 36 odst. 2 c. ř. s. a § 1486 čis. 6 obč. zák.
Kdy se počíná promlčeci doba pro pohledávku ,za provedené práce
právnické.
(Rozh. ze dne 30. dubna 1936, R I 469/36.)
P r v Ý s o u d zamítl žalobu, jíž se domáhali žalobci na žalovaném
maje za to, že nárok žalobou uplatňovaný
s o II d uložil prvému soudu nové jednání
a rozhodnutí.
N e j v y Š š í s o 'u d uložil odvolacímusouctu, by, nehledě k svým
zrušovaCÍm důvodům, o odvolání znovu ve věci rozhodl.

odměny za práce práv,nické,
jest promlčen. O d vol ac í

Oilvody:
Zalobci domáhají se žalobou zaplacení odměny za provedené právnické ~ráce, je tudíž právnim důvodem žaloby 'smlouva o dí,lo (srov.
rozh. ČIS. 2773, 10028, 11209 Sb. n. s.). Splatno'st' odměny za dHonastává zpravidla, pokud tom nic jinéhO nebylo ujednáno, ihned pa skončení díla (§ 1170 obč. zák.) a počíná tímto okamžikem také běžeti promlčeCÍ Ihilta podle § 1486 čís. 6 obč. zák (srov. -rozhodnutí Čí's. 10454
Sb. n. s.). V souzeném případě ,došlo k u'končení činnosti' žalobců již
tím, že dopisem z 31. prosince 1931 vypověděli žalovanému plnou moc.
Zalobci v první stolici ani netvrdili, že by po onom dni byli j-eště konali
prá.':e P!O žalo~anéh~, n~opa~ bylo zjištěno, že to 'činili závislým na tom,
ze J~m zalov <Ln! ht;? zasle zalohu na útraty nebo dá jinaJkou jistotu, což
se nestalo, a ze pn roku ze dne 22. ledna 1932 zastupoval žalovaného
jiný advokát. Zalobci měli tedy subjektivně i' objektivně možnost, aby
Ihned po ukončeni' své činnosti, když totiž vypověděli plnou moc, svých
námk,ů na odměnu za vykonané práce se domáhali. Nesejde proto na
tom,ze dle § 36 odst. 2 c. ř. s. byH ještě po 14 dní, oprávněni a' zavázáni
j.~dnati, za ~alo~aného'P?k,:d by toto ~Y'lo třeb~, aby byl 'Uchráněn právní
uJmy, kdyz am netvrd,lt, ze k takovym ú'konum v uvedené lhůtě ještě
došlo. Běh promIčecí IM,ty bylo tedy správně počítati ode dne 31. prosince 1931, takže námi!lka promlčení jeví se býti odůvodněnou.
čls.
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význam doložky obsažené v prodejních
jež nebudou pisemně oznámenybezodkladllě
hliženo a že dodavatele nestíhá povinnast
, dodávce.
(Rozh. ze dne 30. dllbna 1936,

podmínkách, že k výtkám
po dojiti zbožl nebude při~
k náhradě a ~škodňovaci
Rv I 371/34.)

Proti žalobě na zaplacení nedoplatku kupní ceny za dodané zboži
namítla žalovaná mimo jiné, že zboží (kůže) jí nebylo dodáuo v abjed-
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naných rozměrech a že proto není povinna plniti. Žalobě bylo vyhověno
s o u d Y vše c h tří s t o I i c, ne j vy Š š í m s o ude m z těchto
důvodů:

Jde o to, zda žalovaná jest povinna z"platiti žalobkyni požadovaný
zbytek kupní ceny za dodané jí kŮ'že, i, když kůže ty nemély rozměry
žalobkyní udané, podle nichž kupní cena byla účtována. Při řešení této
othky ~est vycházeti z obsahu zá'věrečnéhO' Ustu a jeho prodejních podmínek. Předposled.nÍ odstavec těchto podmí'nek zní: »K vý!kám, jež nebudou žalobkyni písemně oznámeny bezodkladně po dojití zbožÍ;, nebude
přihlíženo. V žádném případě nestihá žalobkyni povinnost k náhradě a
O'dškodňovací dodávce. Také jsou vyloučeny nároky pm ušlý výdělek
a srážky, ať již pro prodlení, ať již pro nedostávající se nebo scházejíci
vlastnosti, nebo z jiných důvodů." Přihlíži-li se k doslovu tohoto odstavce'
v jehO' souhrnu, neIze mu podle z"sady poctivého styku v obchodě (čl.
278 obch. zák. a § 914 obč. zák) rozuměti než tak, že žalobkyně se
chtěla jím zabezpečiti proti výtkáJm jakýchkoli vad, tedy i vad kvantitativních, zejména když úpl-né a správné rozměry ko·Ží lze zjistiti, jak
žalovaná s"ma tvrdí, jen na základě drahých měřících přístrO'jů, které
mají jen velké továrny. Ježto je nespomO', že žalovaná udánlivý nedostatek ro'změrů dodaných jí koží, neoznámila žalobk)'nf bezodkladně po
jejich dojití, pozbyla podle prodejních podmínek práva uplatňovati vůči
žalobkyni jakýkoliv nárok pro nedostatek rozměrů dodaných jí koží a
nepochybily protO' nižší soudy, ,když žalobní prO'sbě vyhověly. Okolnost, že snad žalovaná nemohla ihned po dojití koží je náležitě ve své
továrně na rozměry vyzkoušeti, jest bezvýznamná, neboť, dežto není
zákonem zakázáno, "by kupec se nMoku pro vady kvantitativní vzdal,
nemůže býti stranám bráněno, by uzavřely i ujednání takové, O' němž
mluví prodejní podmínky. Že by se byla žalobkyriě při měření. udáni rozměrů dopustila nějakého zavinění nebo dokonce lsti, nebylo žalovanou
tvrzeno, tím méně prokáz"no. Než i kdyby předposlední' odstavec ,prodejních podmínek se nevztahoval na vady kvantitativní, zůstala. by věc
stejná, ježto tvrzení žalované, že mohla nedostatek rozměrů dodaných
jí koží seznati teprve .při jejich zpracování, je vyvráceno dopisy žalované. Žalobkyně tvrdila a žalovaná tvrzeni to nepopřela, že zakoupené
kůže byly dodány žalované podle účtů v dohě ode dne 18. července 1927
do 14. února 1928. Žalovaná po prv·é vytkla nedos,tatek rozměrů v dopise z 18. ledna 1928. Ač sama doznává, že veškeré dodané kůže nezpracovala, žádá v dalším dopi'se žalobkyni, hy jí II každéhO' dodaného
baliku připsala k dobru 6 stop. Tím sama doznala, že jí bylo lze zji.stiti
tvrzenou kvantitativní vadu, aniž by b)'la kůže vzala do práce, či jinými
slovy, že mohla tak uči,ni.ti ihned po doji'U zbožL Ovšem že v pří'čině
kvantitativních vad neplatí 'předpi,g čL 347 obch. zák., avšak p·octivý styk
obchodní vyžaduje, by i při kvantitatfvnkh vadách ,kupítel zbytečně neotálel s jejich oznáJmením. Žalovaná oznámila žalobkyni nedostat~k rozměrů opožděně a nemůže se více dovolávati vad těch. Že by byla oz·ná-

mila žalobkyni nedostatek rozměrů při dodávce zažalované, žalovaná
ani netvrdila. I kdyby tudíž ustanoveni předposledn.iho odstavce prodejních podmínek se netýkalo vad kv"ntitativních, iůstala by si· věc stejná.
čís.

15159.

Užití cizozemského práva.
V otázkách o .obsahu cizozemskýCh norem není soud vázán důkazy,
jež strany nabídly, nýbrž může si sám vhodným zpŮSObem vyšetřiti onen
obsah, avšak přesto dlužno žádati, aby strana, jmenovitě v právních
otázkách, které se nevyskytují každodenně anebo které jsou i jinak odlehlé, zjistila a před soudem tvrdila určitý .obsah nonny, aby soud věděl,
co má býti předmětem šetření.
(Rozh. ze dne 30. dubna 1936, Rv I 1404/34.)
Žalobce přednesl, že ujednáním z 1. května 1929 s původcem Františkem H. stal se spolupůvodcem vynálezu, směřujícího k automatickému
pletení koberců a že využitkování tohoto vynálezu přenesl H. sám bez
žalobce v r. 1929 na společnost »S.« v Ž. (v Německu, žalovanou),
která k účelu využitkování, tohoto vynálezu byla založena a do níž H.
jako svůj vklad vložil svůj vynález výše u",edený. Žalovaná dala si vynález ten patentovati v různých CÍ'zích ·státech, avšak žalobce má za to,
že smlouvou jen s H. nestala se právnim nástupcem původcovým, poně
vadž spolupůvodce - žalobce, - při něm zúčastněn nebyL Poněvadž
se žalobce tímto jednáním H. se žalovanou cítí poškozeným, dom±há se
výroku, že žalovaná jest pONinna převésti naň ideelní po·lovici patentních práv, pokud se týče práv z přihlášení patentů, které v·čas vynesem
rozsudku ještě nehyla udělena, pokud se tato' práva týkají automatickéhO'
aparátu k vázání kolberců a to: pra' Němedkou říši, pro Rakousko a pro
Spojené státy severoamerické ... Niž š í s o u d y žalobu zamítly, o d vol a c i s·o u d z těchto d ů vod ů: Mezi žalovanou společnosU, která
jest ci'zo,zemec a Fran!. H., který jest buď tuzemec nebo cizozemec, což
zjfštěno nebylo, do,šlo. k ujednání, na záJkladě něhož byl patentován vynález v žalobě blíže uveden,ý. šlo tu tedy o právní jednání dzozemce
buď s cizozemcem nebo tuzemcem, o němž mluví § 37 obč. z. a kteréž
m~sí býti posuzováno podle zákonů mista, kde jednání bylo ujednáno,
<:oz v tomto případě bylo v Němeoku, kde právě žalovaná společnost S.
k účelům zužitkování, vynálezu byla zři'zena a· kde též patent pro Ně
mecko byl zřízen. Že o otázce převedeni vynálezu H. na žalovanou spo.
lečnost v případě sporu bude rozhodnouti dle zásad patentního zákona,
. lest nesporným, avšak, vzhledem k výše uvedenému ustanovení § 37 obč.
z., dle patentního záJkona německého. Tohoto zákona smí tuzemský soud
použiti jen tehdy, když o to ve spom bylo žádáno a 'byly naNdnuty dů
ka~y o ok01nostech, odůvodňujících použitelnost cizího práva, a tvrzeny
CIZI předpisy, jichž se má pouŽí,ti. Toto však v tO'mto sporu žal·obce neučinil a nemůže se. tedy teprve nyní v odvoláJní bránHi tím, že prvý soud
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stran ne;tí. Ne!íká ta.ké, že by věc měla býti posouzena výlučně .enom
podle, nemeck~hO' prava, ~Ie právem vytýká žalující straně, že n~může
~oudu pr?ces~"mu č!mtt vytku nesprávného právního pOsouzení nebo neuplnost,' nzem, kdyz se sama v Hzení přeď proces'nl'm so'u'd
VOt'e
,em O' na'I en
vyj2s.nem ve CI ta~e ,Po teto stránce nepřičini'l" a v tom směru nic nepod~lkl~, ba kdyz SI Mma otázky ty ani neujasnila. Je sice pravda že
v otazkach, o obsahu cIzozemských norem soud neni vázácn důka '.,
str~nr. ~abldn~u,~ý?rž že si může sám vhodným způsobem onen z~bl:~
vyse,tntt,
dlwžno žádati ' aby si stran°w, J'menov't'
"
h
· ,k' h ale
kt mcmene
' ,
I e v pravmc
ota,z' ac,č·, ere se nevyskytUJ'; bždoďenně
a'ne",o
ktere'
..
s
'"
k
d
'
, .L
] ou I ]Ilna'
0le hl e, Uf Ity obsah normy zji'stila a před soudem lvrclila aby o 'd 'd'l
' b 'ť 'd 't
"
"
s u ve e ,
co ma y I pre .me em setrení. To však žalobkyně neučinila ani přecl
s?u~dem procesmm, .al~ ani, v říízení opravné.m' a nečinÍ- tak ani, v dovolam, kde se obme2luJe Jenom na obor práva německého' ta·ke· tu
.
d
t ť d, 'I' , .
,
, s e v po S!
e~v? a,va J;nom predpisu § 413 něm. občanského zákona který
predpls,tl
o postupu pohledávek 'm'a' se ."
obdob
VOt'I
tsl·ce
k' uvadl" ze
tu..
.
, ne" op OUZI
a e "! pos p JInych práv, pokud záckon nepředpisuje jimk avšak
o sobe k posouzení ~pornéhÚ' případu s hledisk2 ne'meckého "
" kd ' t 'd
'
prava nes taCI,' yz u J 'e o práva'která
. "d'
. ]'sou upravena specI"ln'
a Iml.ťre
pl,sy.

mu nedal možnost, aby bylo použito cizího hmotného práva neb cizích
předpisů. Za tohoto stavu věci nemohl prvý soud věc posouditi dle tuzemského práva, kdyžtě dle § 37 obč. z. jest závazným právo cizozemské, a cizozemského práva opět nemohl použíti, poněvadž žalobce ani
sám to nežádal a ani nenavrhl, ačkoliv času měl k tomu dosti.
.N ej v y Š š i s o ud

nevyhověl

•

dovolání.

Důvody:

Pokud jde o právni posouzení věcí, netřeba se již obirati otázkou,
bylo-Ii věc posouditi podle tuzemského práva, a to jmenovitě podle § 29
pat. zákona již proto, že hlobkyně v odvolání sama připustila, že nemohla U'žíti priÍJvního prostředku tam normovaného proto, že není pů~
vodcem, vynálezcem, aniž třeba zkoumati, zda je tento její názor správný
podle skutkového děje; dále také pro:to, že jde o patenty udělené v cizině, t"kže by řízení, před ttrzemským patentním úřadem nemohlo přijíti
v úvahu. Pokud se ža,lohnf prosba zmiňuje také o právech z příhlášení
patentů, nelze ,k ní, přihlížeti, když se v ní neuúdí "ni, II kterých patentních úřadů přihlášky byly učiněny a j"k tedy mají býti co do právních
důsledků posuzovány a když si žalobkyně jenom vyhradila právo
rozšílřiti žalobu na přihlášky tam uvedené, wž se však nestalo.
Zbývá tedy jenom otázka, zda měly nižší soudy použíti předpisů cizozems,kého práva, kterého práva a kterých předpisů a j"k si měly vésti
za sporu, <rby se O' příslušných předpísech poučily. Bezprostředním dů
vodem žalobním není ani smlouva žalobkyně (kridatáře) svy,nálezcem H., ani smlouva tohotO' se stranou žalovanou, nýbrž skutečnost, že
žalovaná strana úskala v Německu, v Rakousku a ve Spojených státech
sama patenty a tím že zasáhla do r.ráva žalobkynina, protože prý žalobkyně jakO' právní nástupce vynáJlezce měla býti na oněch patentech
zúčastněna. Že ona právní jednání, jež vedla k udělení patentů, byla
předsevzata ve jmenov"ných cizích státech a ovšem podle tamních před
pisů právních, je zřejmo; jest1íže pak žalobkyně žádá, acby žalovaná
strana byla odsouzena k tomu, ",by jí postoupila ideální polovicí oněch.
práv, je zřejmé, že právní účinek rozsudku nemá býti podle intence žalobkyně omezen na tuzemsko, nýbrž že se jehO' účinek má projeviti
v oněch státech. Musi tedy býti již také podle předpisu ~ 33 až 37
obč. zák. o. věc posouzena podle právnkh předpi'su toha kterého cizozemského státul, jimiž se vymezuje právo vynálezce k vynálezu, jeho
disposi,ční právo s tímto právem a účinky takové dispo,sice jak v poměru
vůči smluvníku, tak také v poměru k třetím osobám; také formálně
právní předpi'sy přicházejí tu v úvahu', toUž předpisy o tom, jakou právní
cestou mají. býti ty které nároky uplatněny, aby věc mohla 'býti považována za rozhodnutoul s účinkem twké pro příslušnou cizinu. Odvolací
soud nikterak nesmésuje otázku použitelnosti cizozemských předpí1sů
v případech, kde jich strany podle shodné viíle chtěly použíti za právní
základ svého prmního jednání" s případy, v nichž takové srovnalé vule

v.

"'.

•

•
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Předběžnou smlouvu (§ 936 obč. zák.) lze utvrditi závdavkem.
(Rozh. ze dne 30. dubna 1936, Rv I 1689/34.)

žalova~ý uzavřelse žaIobci předběžnou smlou"u, podle níž měli, ža10b~1 o.d n:ho koupIlI' dtlm. Smlouva byla utvrzena závdavkem 4000 Kč
sl~zenyn:,:alobkyní, je,~ž je nyní, ž,alobou vymáhán. K perfekci ~mlouvy
melo dOJ:!l dne 10. Ikvetna 1931, zalovaný se však k podpi,su smlouv

neď?st,avI.! a s koupě sešlo. Niž š j, s o u d Y vyhovělv žalobě na zaplZ

cem z"vdavku.
N e j vy

Š

o

š í s o u d nevyhověl dovo,lání a v otázce,

° ní'ž jde, uvedl v

d ůvodec h:
Není ~po?statněna námi,tka, že smlouva ze dne 16. duhna 193,1 měla
pouze praV'nt povahu smlouvy předběžné (§ 936 obč za'k ) "
'k' I
uply ť
k'
.
" Jez zam a
" nU,Ir;t ro u', ležto v zákonné lhůtě žalov"ný nenaléhal ,na to aby
. P;'Pdoved byla provedena, poněvadž též předběžná smlouva muž~ býti
z~v a:,~em utvrzena. Pak všem nesejde 'na tom, že nedošlo k provedeni
~~edb:z~~ sml?u:,y; pokud ~e, tý~e k pís;lffinému jejímu vyhotovení, povad; pz zavlnene nesplnem predbezne smlouvy závdaV'kem utvrzené
~b~av~uJe pr~Ť!stranu, aby si podržela závdavek, který obdržela (§ 908
, . z"k.), mtstO' aby nalehala na provedení přípovědi. Nerozhoclným je
,
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též, že dmhá žalotkyně zaplatila závdavek z prostředku manželových,
nebylo-li prokázáno, že žal,ovaný vědělo tvrzeném protiprávním jejím
postupu.
čís.

15161.

Soudce dražbu řídící jest vyloučen z výkonu soudcovského úřadu,
se jeho manželka dražby jako podatelka. •
Jak dražební rok, tak i usneseni o uděleni přiklepu manželce soud,cově v tomto případě je zmatečné.
zúčastnila-li

Při exekuční dražbě nemovi'tosti Ílčastnila se podávání, i manželka
soudce dražbll řídídho, jíž byla také nemovitost přiklepnuta. Odporu
proti příklepu p r v 'Ý s o Ul d nevyhověl, rek u r s n i s o u d vyhověl'
rekursu do tohoto rozhodnutí, a ,odepřel příklep uvedené vydraži,telce.
Š

š í sou d

nevyhověl

15162.

Súdne (exekučné) uplatňovanie pohl'adávky - vzniklej v starých
korunách rakúsko"uhorských na základe súkromnopráv:neho úkonu,
uzavreného p",d 26. lebruárom 1919 stranami, z ktorých jedna mala
, bydlisko dňa 25. lebruára 1919 v Maďarsku a druhá na území republiky
českoslovensl<ej - nie je prípustné, hoci sa strany ešte pred 1. novembrom 1924 dohodly, že pohl'adávka .má tyť zaplatená v českoslovel1skej
mene, v splátkach, pri zachovaní exekučného záložného práva, nadobudnutého pred 26. februárom 1919 (čl. 22 úmluvy č. 55/1930 Sb.

z. a n.).
(Rozh. zo 16. marca 1936, R !ll 763/35.)

(Rozh. ze dne 30. dubna 1936, R II 144/36.)

Nejvy

čis.

dovolacímu rekursu.

D u vod y:
Právem uznal rekursnf soud, že dražební' rok a usnesení, jímž byl
jsou zmatečné, poněvadž se řkení a rozhodnulÍÍ' zúčasthil
soudce, který podle úkona byl vyloučen z vykonávání úřadu soudcovského (§§ 477 č. 2 c. ř. S., 78 ex. ř.). Paragraf 180 odst. 1 ex. ř. vůbec
na sporný př'pad se nehodí" neboť ustanovcuje pouze, kdo je vyloučen
z podává:ní při dražbě. O tuto otá:zku však tll nejde. Není nejmenší, p'ochy:tností, že manželka soudcova byla oprávněna zúča,stniti se podávání.
Ale její manžel byl podle § 20 odst. 2 j. n. vyloučen z vykonávání soudcovského úřadu při dražtě, které jako podatelka se zúčastnila jeho manželka. Stranou v občanské právní věd není jenom ten, na jehož návrh se
Hzení zwhajuje, nebo proti němuž řízení, směřuje, nýbrž jest jí, každý,
jehož návrzích a zájmech se během řízení rozhodnouti má. O takový
případ' však tu jde. Kdo chce podávati při dražbě, musí především pod!
§ 147 a násl. ex. ř. slo'žHi, vadium (anebo žádati, o zproštění složení
a soudce musí rozhodnou;ti, odpovíclá-li nwbí,zené vadium dražeb
podmínkám a ,o tom, bude-li dotčený zitjemnik připuštěn k podá
(§ 180 odst. 4 ex. ř.). Již tím rozhoduje soudce o návrzí'ch a o zájm"
dotčených osob a rozhoduje tedy ve věci těchto osob, nehledíc ani k dalším, během dražebního roku se vyskytujícím rozhodnutím (§§ 177 P',sl.
odst., 183, 185 ex. ř.). Byl tedy ,podlie jasného ustanoveni § 20 č. 2 j. n.
soudce dravbu řídící z vykonáván.í' soudcovského úřadll vyloučen, poněvadž jeho manželka se zúčastnila dražby jakopodavatelka a bylo jeho
úřední povinností zachovati' ,se podle § 22 org. zák. a § 130 jedno ř.
Jelikož tak neučinil, jest stižen zmatečností svrchu uvedenou jak dražební rok, pokud vystupovala jako dražitelka jeho manželka, tak i usnesení, jímž týž soudce udělil příklep své manželce.
udělen příklep,

°

r

Rek u r z n Ý s ú d zmenil usneseni'e ,súdu I. stolice a návrh napovoleni;e exekúcie zamieto1. D {j VeG ,d y: Na základe sp:i:sov Imožno úsUť, že
v súd:0nom prí:pade id!e "' vy:máhani,e pohl'aclávky, vzniklej v starých koru"
nách rakúsko-uhors1kých, zaklwdajúcejsa na s\J'kromnoprávno!nl' úkone,
Ulzavrenom v dobe pred 26. lehruárom 1919, ďalej, že z osób úkon 11zavierajÍlcich, mala strana vymáhajúca dňa 28. le1bmára 1919 bydli'sko
v MaďarskU!, dlžnÍlk však na' území, republiky Českos.lOlvenskej. Up latňovanie takýcMo ,pohl'adávok pa,trí na rpokmčovanie upravené v čl. 11,
dohody čís. 55/1930 Sb. z, a n. a ieh v)'lmáJhanie exelkúcUou podl'a' čl. 22,
'dohody nie je prípustné.
Na j v y šš í s ú cl usnesenie rekurzného súdu potvrdi]l z jeho
správnych ,diovodov a uvieclol ešte toto: Na vývody rekmsu' treha dodal',
že vymáhajúca strana je pmtO'kolovanou fiICmou so sídIom v BUldalpeš(i
(wk pod!'a p6vodného 'exekUlčného titulU!, ako i podl'a obsahu exekll'čne,i
žiad,osti a preto treba jn pokl<idať podl'a jej sídlta za maji,tel'ku pohl'adávky. Rekurzný súd nebol povinný vyži.adaťsi dobrozd:wnie Česko
s'lovenského štátneho zúčtovacieh'o, ústavu v BraUs-Ia:ve ami, s ,ohl'adom
na novú s'kutočnosť teraz tvrdenú, že vymáhaná po,hJl'aclávka bola ešle
pred 1. novembrom 1924 uprav'ená dohodou strán (30. júla 1920) tak,
že treba jn zaplaM v <ČeskO'slovenskej mene a vSIP.lálkach pri zachovaní exekučného zálložného práva nadO'budnutého zrejme pred 26. februárom 1919. Nehl'aJdiac na to, že touto dohodou nebola ,eŠlle póvodná
poh:l'adávka splnená, ako 10 má na mysU boc! 8 § 2 vlád. nariadenia
čís. 224/1924 Sb. z. a ln. a článolk I a 8 úmluvy medlÍ' česikoslov'en,s'kou
repLlblikou a KráJ'ovstvom maďarský;m čís. 55/1930 Sb. z. a n., nemnžno
preh\i"dnllť, že Ipre nárok v)'lmáhajúcej veritelky na, do'llytie dIhu
v Čes k 0" S I O' ven s k Ý ch k o ,f lilO á c hnie! exekučného tHufu, - dl,
dohoda z 30. júla 1930 nie je vobec exek. titulom, ked'že povodný titul
zni'e na býv. rakÚlsko-uhorské koruny.
čís.

15163.

Prevod hypotekárneho záložnéhů práva, viaznúceho pre z.menkovú
pOhl"adávku, ktorá nebola zároveň so záložným právom prevedená a platením zanikla, nemóže byť sám o sebe napadnutý odporovacou žalobou.
(Rozh. ZD 17. marca 1936, Rv IV 66/35.)
Civilní rozhodnutí XVIII.
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žalobník mal ,proti žígmundoví S. pravoplatne prisúdenú pohl'adávku vo výške 5.340 Kč 80 h, ktorú aj exekučne vymáhal, ale hez
úspech:u. žigmund S. postupnou li'stínou vystavenou 29. októbra 1932
prevíedol na žalovaného Hen;úcha B. svojn, hypo'tekárnym záložným
iprá,vom zaistenú, pOhl'adá'\"ku, ktorú mal proti bmtom B. vo výške
42.665 Kč a na ktorú títo bratia B. vystavili zmenky, 'ktoré Žigmund S.
pTi p·revode pohl'adá\"ky neodovzdal žalovanému Henrichovi B., ale ich
eskontoval II Č. banky, ktorá neskoršie zažalovala bralov B. na zaplatenie protihO'Clnoty týchto zmen-iek, v důsledku čoho bra'(ia B. zmenky
Č. banke vyplatili,. žalobník c\amáhal sa žalobou, abysúd vyáekol, že
záložné právo vložené na základe postupnej listiny zo dňa 29. októbra
1932 pre žalov"ného Hemícha B. vo výške 42.665 Kč je voči žalobníkovi bezúčinné a aby žalovaný bol povinný zaplatiť žalobníkovi 7.104 Kč
80 h, na klorú sumu vzrá,stla povodná pohl'acUávka žalobníka s útratami
bezúspešnej exekúóe. S ú d p rve j s t o I i c e žalobe vyhove!. Od-·
voj. a c í s ú d rozsuJdok súdu prvej stoilke zmenil a žaJobu zamietol.
N a j v y Š š í s ú d dovolaciu žiadosť žalobníka zamieto!. D 6 _.
vod y: Pre tento spor je rozhodujúce 'riešenie otázky, či je právue
úči,nn'ý prev'od pohl'adávky, zais,tenej hypotekárnym úložným právom,
na žalovaného, a či žalovaný v dúsledku tol1'Oto prevodu, dostal, aleb::>
úči,nne mohol žiad'ať u&pokojenie od 'poddlžníkov, bratov B. Odporovacia žaloba može ohstM len v kladnom prí;pade, v zápornom prí'Pade
musí byť zami'etnutá preto, že nie je právne od6vodnené napadnúť odl.porovacou žalobou bezú6nný prá'vny úkon. Na základe smerodajného
sku,tlkového sta'vu treba vyvodiť prá\"ny záver, že na'Padnu~ý ,prevod pohl'adáv:ky resp. hypoteikárneho úložného práva nebol právne účinný
a žal'Ovaný nemal právneho m"uTO'ku, aby od poddlžní,kov úadal' uspoko c
jenie. POId!'a, 'smmodajného skutk'Ového sta,vu totiž poddlžníd, bratia B.,
vystavili na,spornú pOhl'adlá",ku zmenky, ktoré b'Oly 'Odovzdané Č. banke,
táto zmenky uplatňoval'a, ža,lovala a inkasovala. Žalovaný nenadobudo!
'si ti'elo zmenky resp. zmenkové poh:l'adávky a preto by ani nemohol
vystúpif :proti IpoddilžJn,íikom a ,mo ani by nemohU účinne plnif do rúk
žal,ovaného bez preuká!zania a odcvzdacnia zmenek. Odporovacia žalob.1:
je tedy už ,z tohoto dovodl] bezlpodsta,tná.
čís.

15164.

I. Ustanovenia zákona o s!avebnom ruchu týkajúce sa stavebných
živnosti vzťahujú 5a aj na štá1ne stavby.
II. Podl'a § 24 zák. Č. 45/1930 Sb. z. a n.*) mwu byť kolektlvne
smluvy v obore stavebných živností zmenené individuálnou smluvou len
v prospech zarnestmmca.

(Rozh. z 31. marea 1936, Rv IV 114/36.)
*) Viď teraz § 87 zák. Č. 65/1936 Sb. z. a n.

ža10bnik u'Zavrel so žalovanou firmou 10. júla 1934 smluvu o prevedení úkolovej práce a bol zamestnaný ako mmár na sta'vbe budovy
Zemského úra'du v U. od 24. jula 1934 do 7. decembra 1934. V tej to
dobe bola v plalnosti kolektí"na smluv a z 8. apála 1926, upravena ·nálezom- rozhodčiebo mzdového súdu v U. zo dňa 28. mája 1934 6s. Rs
1/34-10, ktmá bob uzawená svazomrobotníc!va stavebného, kameno
a keramického priemyslu (žalobník bol členom keramickej odbO'TOvej
organizáde) miestnej skupiny v U. s obcbodným a živnostenským '&PO!očens(vom v U., ktorého členom bola žalo,vaná firma (podnikMel'ka
stavby). Pod!'a tejto upravenej kolekltívne'j smluvy boli zamestnavateha
oprávnení požadova,f ;prám za hodinovú mzdu aleho za úkolovú mzdu,
a,le v obidvoch pripa'doch nesmela byť mzdani'žida, než ako' bola koleklívnou smluvou slano,vená. Pod!'a ivrdenia žal,oby žalobník odpracoval
v dobeod 24. jÚlla 1934 do 7. deoembra 1934 na stavbe <budovy Zemského úradu v U. 922 hocHn, za čo mUl žalovaná firma vyplatila len
2.841 Kč 60 h (v odvolacom pokračovaní' uznal žalohník, že mu bolo
vYiPl.atené 3.093 Kč), kdežto· jemu - mmárovi 5 rokov po vyučení prisliúch.a v smysle ná,lew rozhod6eho súdUl mzdového v U. 5.20 Kč
na hodinu, ČO čin;' za 922 hodín 4.794 !(č 40 h. žalobou domáhal 'sa
žalobník na žalovanej fiTme zaplateni-a r'Ozdielu mzdy v,o výške 1.722 Kč
80 h. S ú cl p rve j s t o I i c e žalobu zamielol. O cl v o' I a c í, s ú cl
rozsudok súd'U, pfvej stoHce čiasto'Č:ne zmeni,1 a žalo'hníko'vi priMldil
1.471 Kč 40 h. Na j vy Š š í, s' ú od rozsudok odvolacieho súdu rozvia'zal a tentosúd ulp'ravi!" aby v spore d'wlej POkr"čoval, skutkový 'stav
ríaáne zistH a znova' wzhodoL D 6 vod y:
Kolektivna smluva ,sama úko"ové mzdy neurouje, a tak potroba stanovenia mi,ezd úkolo'vý'ch smlouvou i'll'dividuálnou plynie zo samej kolektúvnej smlUlvy. Vlád'nylffil nariacUením č. 118/1934 Sb. z. a n., ktorým bola
predl'žená platnosf kolektívnych ,smluv, sa na tomto sbve n,č nezmeni1o.
Je preto mylné zi.stenie odvo'\adeho súdu, že medzi spomými stmnami
uzavrená smlu"a 'O úkolove'j prád je neplatná už z toho< dovodu', že
mzdové pomery boly u,pmvené smluvoll kolektívnou<, poťažne 'nálezolll
rG'zhodči:eho mzdového súd'u.
Medzi stranami nebo-Io spc'f:né, že mzda bola vyplatená zamestnancom podra rozsahu vylkonanej práce a pod!'a smluvou stanoV'enej úkolovej mzdy. Tým, že paHer žaclovanej prijímal robotníikov, sostavovaí
pracovné skupj-ny a neprítomný'm robotJníkom srážall po 5 Kč za hodilnu,
nepremeni,la sa smliUlva o prád' úkolovej v smlUVil ,o' pTáci hodilTIovej,
lebo táto Či'liilosf kon-holná! plyn'ie len z prá!vneho pomem zamestnavate!'a k zamestnaneovi. Je preoto záJver odvolacieho súdu, vyvodenv
. z tej1to okolnosti, že nešlo o úkolovú práou, zrejme mylný.
V danom prípade však ide o pracovn,ý pomer ži,vno~H stavebnej. Tieto
pom-ery boly upravené zákonom o stavebnom ruchu čí-slo 45/
193.0 Sb. z. a n. (§ 24), ktorého účinno'sť bola precll'žená ,podl'a čl. IV
zák. Č. 164/1932 Sb. z. a ti. do 31. decembra 1934. Nám,etka žalovanej,
že zákon o stavebnom, rUlchu, poťažne Jeho ustanovenia o živnostiach
pracovně
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stavehn}TCh sa netýka1jú štátnych stavie-b, nemá v citova'nom zákone
opory.
Najvyšší súd už v svojom rozho{hmtí Č. 13640 Sb. n. s. vypovedal
a odbvodnil, že podl'a § 24 cit. zák. možu byť kolektívne smluvy v obore
stavebný-ch živností zmenené smluvo'U individUlálnou len v prO'spech Z3mcstJ;ancov. Je preto vyLúč"ná zmena, pokiaJ' sa kolektívnou smluvou
stanovené pracovné pedmienky pre zamestnancov zhoršujú.
Už bolo uvedené, že ani kolektí!vna smluva' z 8. aprÍ1la 1926, ani nález
rozhodčieho mzdového súdu č. Rs 1/34-10 úkolové mzdy neurčuj ú.
Nález však stanovÍI hodinovú mzdu mUlrára po 5 rokev po vyučení (d
taký"" bol žalOibnílk) na 5 Kč 20 hal. za hodinu. K zisleniu" či úkolová
mzda, stanO'vená v s,mIuv'e zlO. júla 1934, nie je horšia 'než hodinm::i
mzda určená smlu:vou, kolektívnou., je predne treba zi:stiť, aký pra,eovný
výkon slMil za základ dojedna,nia hodilnovej mzdy murárskej na 5 Kč
20 h a potom, či, úkolová mzda vychádza z predpokladu' rovnakej pracovnej výkonnosH. Je'stH lotiž mmár prf; rovnakej pracovnej výkol11no,sti,
za klofú obdrž",1 na ,hodi·nu 5 Kč 20 h, mohol z",robiť pd úkolovej práci>
a rmc}e liež n"jmenej 5 Kč 20 h za hodinu, nebola individuálnou mzdou
zhoršená mzda, 'stanovená kolektiv'"o'U smluvou a nebol by žalobn,ý nárok po :práve. Jestli by však murár pri rovnakej pracovnej výkonnosti
zarobi,1 pri úkolovej práci menej než 5 Kč 20 hal., bola mzda zhoršená
e obstál by žwlobný nárok na mzd;,el medú úkolovou mzdou vyplatenou
a vyššou úkolovou mzdou, ktorú by mUlsel dostať, "by pri rovnakej pra»
co\Onej výkonnosti zal'O'bil hodinovú mzdu 5 Kč 20 haL Toto stanovi'sko
lOdpovedá vý1klaldu kO'lektí.vn,ej sml,uvy pod!'a úpravy rozhodčím nálelOm č. Rs 1/34. Odvolaci súd však v tomto smereskutkový stav nezistil.
Bolo prcto treba pokračo'vať podl'a § 543, odst. 2 Osp.
čís.

151&5.

K doplneniu čakacej doby, potrebnej podl'a § 16, odst. 1 zák.. č. 26/
1929 Sb. z. a n., započíta sa rovnak() každý mesiac bez rozdielu, či ho
zamestna"ec nadobadol

II

prvého alebo posledného zamestnavatel'a.

.Nasl~dujúci za!nest~avatel' je zodp[wedný za škodu, vzniklú z poru~ema pnhlasovaceJ povinnosti, týkajúce.i sa penzijného poistenia (vl. !lar,
c. 16/1923 a zák. čís. 26/1929 Sb, z. a n.); aj V tom prlpade, ked' s\užebná doba, ktorú predchádzajúci zamestnavateť neprihlásil, líola by
.tačila z2mestnancovi k dosiahnutiu čakacej doby.
v

(Rozh. za 7. apríla 1936, Rv III 148/36.)
.. žalohníik bol zameslnaný pod!'a prednesu žaloby u trocll žalovanýci1
flnem od 1. decemhra 1919 do 30. novembra 1932 s prestávkou od 31.
októbra 1925 do 1. januára 1930, ked' bol nezamestnacn V. Žalované fi:rm V
žalobníka neprihlási.ly ok penzijnému poisteníu na celLÍ d'ohu, cez ktoril
bol II nich zamestnaný, ale I. žaiovaná firma kn na dobu 19 m2'siacov
a II. žalovalná firma len na dobu 29 mesi,a,cov, tak že žalobnÍ,k, ked' bol

uznaný za nesposobilého k v)'konu svojho zamestnania, mal clovedna
len 48 príspevkových mesiaoov a jehe žiadosť o priznanie starob-ného
d-_Jchodku bola penzijným ústavem zamietnutá. žalo-bník domáhal sa žalobou na žalovaných firmá,ch, aby boly solidáme zaviazané platiť mu
IC1esačnú rentu 781 Kč 25 h preto, lebo, ho neprihlásily k pcnzi.jnému
poisteniu na celú dobu" cez ktOfú bol u nich zamestnaný a v cl6sledkLI
tol].O' nedcsiaihol 60 prí,gpevkových mesiacov, potrebných k tomu, aby mu
penzijná poisťovi1a starobný dóchodok vl'plácala. Oba 'n,ižš;e súdy roz!JUdovaly len doty6ne ll. žalovanej firmy, ],ebo proti ostatným žalovaným
SDor spočíval. S ú d 'P rve j s t o i i, ce ža'lobu zamielol. O d vol a c í
s' ú cl, rozsudok súdu prvej s"olice čiastočne zmenil a zavia,zal ll. žalevanú firmu, ",by žalobníkovi plati,la mesač!l1e 10 Kč počínajúc diíom
I. februára 1935. Na j vy Š š í s ú d rozsudok odvolacieho súdu r'o:viazal a uložil tomuto súdu, aby v spore pokračoval, '&kutkový 'stav
riadne ústil a znova rozhodol. D ó vod y:
Vlád'ne nariadenie čfs. 16/1923 a zák. čis. 26/1929 Sb. z. a n. nemajú l.l,stanovenia, ktoré by upravovalo pomer zamestnal\lCOV voči ZJmestnavatel'ovi v prípade, že zamestna.ncovi vznikla škoda, z tohn, že
zames-nnavatel' porušil prihlas.ovadu povinnosf, ktoľú mu. zákon o ,penzijnom poistení ukladá. Trcba preto po,suc\zovacť nárok na' náhradu, škody
z .pomšenia tejto povinnosti podl!'a všeobe'cných pravidi'el práva súkromného. Pedl'a týehto sú zamestmmwvi zod:povední za š'kcdu, klorá mll
vznBda z tO'ho, že nedo-siahol ča'kacej doby, rukoUt spoločnou a nerozd,jelnou všetd zam-estnavateHa, ktorý-ch zavinením sa tak stalo (Sb. n. s.
čfs. 8286). K doplneniu ča>kaccej doby zalPo,čí,ta 51 rovcnako každý mesiac;
niet rozclielu, či ho zameslnanec nadDbudol 'u' prvého alebo posledlnéhll
. zamestnavateYal a' ni'et ani' v zálkone -o penzijnom poistení ani vo všeobO'cnom právO' o náhrade škody takého pravidla, z ktorého bysa dalo
vyvodiť, že nas}ed1u.júci zamestna"ate!' Die je wdpovedný za škoďu,
vzniklú z porušenia príhlasovacej povinnosti, j'estli služebná doba, ktorl!
predchádzajúci zamestnava'le!' neprihlásil, sta>ČÍla zamC'stnancovi' k dosiahnutiu čakacej doby. DDvody, z ktorých odvoJ.ací súd žalob-ný nárok
zamietol" nemaj'ú preto v phtnom práve opory.
ža'lobnilk tvrdH, že žalovacná firma ho neprihlásila k penzijné'l11u poiste-niul na dobu od 1. januMa 1930 do 1. júla 193{), t. j. na 6 mesia,cov,
firma Bratioa M. odl. ja'nulára 1922 dlo, 29. februára 1924, t. j. na 26 mo<>
siacov a firma P. na dobu od 1. olktóbra 1925 do 30. apríla 1926, t. j.
na 7 me'siacov, tedy všelky tri firmy na dobu 39 mesíacov. Prihlásených
prí,spevkových mesi"cov mal žalobník do nastúpenia poistného 'P'fÍ'padu 48.
Keby tenlo žalobný prednes zodpovedal skutočnosti, stalo sa z vilny
všetkých troch menÚ'vaných lidem, že žalobník ned[Jsi~hol 00 prí'spevkových mesiacov a nen,adobudol nár'ok na c16chodok invalvdny resp.
starobný (§ 16 zák. Čí's. 26/1929 Sb. z. a n.). Boly by preto menovacné
Hrmy solidáme zodpovedné za škodu, ktorá z toho žalohnikovi vznikla
ako to bolo už hore uvedené. Odtvolad 'súd však skutko'výsta'v v tomto
smere nezistH a nezaoberal ,sa ani čfg,eIIllŮ'sťou žalobného nálfoku. Bollo
pre!o tr'eha pokraočovať podl'a § 543, odst. 2 Osp.
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Do usnesení rekursního soudu, jímž byla uložena prvému soudu
oprava vadného podpisu žalobcova, není dovolacího rekursu.
(Rozh. ze cine 2.
Rek u r sní s

O:ll

května

1936, R I 374/36.)

d z'fll'šiv usnesení, prvního s.oudu uložil mu, aby

dal žalující straně IhMu k opravě podpisu žaloby, neboť první scmd považ,nje podpis žaloby za ·směmclalThý prohlási'l Hzení za zmatečné a
žalobu odmítl, ježto pod ža],ol:>ou byl pO'dpis »St<lJrostenský úřad osady
města P.«, jemUlž se ned,ostá:vá ,procesni způsobi,losti, kdežto rekwrsní
soud tento pOdpis pO'kládal za vadu, formální.
N e j v y Š š i s o u d odmtll dovolací, rekms.
Důvody:

Rekursní soud, dal pr\Onímu soudu jen příkaz, ~by odstranil formální
vadu,. Nejvy,šší, soud obšímě ,odůvodnil v rozhod,nutí, čís. 10352 SI:>. ,no s.,
na něž se stěžovatel po'ukazuje, že do takového usnesení -není samostatného opravného prostředku.
čís.

15167.

Předpokladem přeměny rozvodu v· rozluku podle § 17 rozl. zákona
jest, že šlO' o rozvod nedobr<wolný. Byly-li strany jak v mázce rozvodu,
tak v otázce viny na něm zajedno, jde o zastřený rozvod dobrovolný,
jenž nemůže býti podkladem pro rGzlnku podle § 17 rozl. zák., třebaže
byl vysloven rozsudkem podle formy kontradiktorním.

(Ro,zh. ze dne 2.

května

1936, R I 460/36.)

Manželství, o jehož rozluku podle § 17 'rozl. zákona žádá navrho'vate1
Jan V., bylo rozvedeno z viny obou manželů z důvodu § 13 lit. e), h),i)
rozl. zákona. Proti žá,dané přeměně rozvodu na rolZluku: se vyslovtla
odpúrkyně -- manželka žada!telova. P r v Ý s o u d žádosti navrhovatelově vyho'věl a pmMási,1 rozvedené -manželství za rozloučené· z viny
obou manže!.ů. Rek u r s TI 1 s o li d návrh na rozluku manželství zamm.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovo·lacímu rekursu.
Důvody:

Rozlwku manželství lze povoliti' jen z důvodů v zákoně přesným výuvedených (§ 13 razl,. zák.). Pro sporné řízení rozlnkové_ platí
z;,s<lda vyšeHo'vací a zilsada pravdy matenillní v opaku k pravde formální, jež platí- jen při zásadě pro-jednací. RozInkové důvody jest zkou-

po,čtem

ma-ti přísně a jest z úřední modl vziti v ochra,l1u plat<ný sňatek Vroti
všelikému svévolnému ,od,poru (§ 14 dvor. dekretu, Čí,s. 1595/1819 Sb:

z. s. a § 10 min. nař. čí-s. 283/1897 ř. z.). Překážka manželství musí b~t!
úplně d'oikázána a důkaz nemůže býti poclán ani so~,lrl3!sným doz_nán;-tn
manželů, ani jejich výslechem !podle §§ 371 a d. C. r. s. (§ 99 ok. zak.
a čl. VI. Čí,s. 1 uv. zákona k C. ř. 's.). Tyto předpi,sy platí stejnou měrou
také v,e spomém ří'zení roz1>ulkovém (§ 13, posk odst. -rozl. zák.). Drlvod-em všech těchto přfsných ustanovení jest, že rozluka manželství se
. nedot}'-ká jen soukromých zájmů stran, nýbrž t3!ké zájmů veřejných,
pmtože rodina je zákl~d,:m státního, cdku. Pokud ~ěží 0_ ro~lU!ku v Hzení
nespomém podle §§ 1~ az 17 rozL zakona, Jest povsechne predeslatr toto:
Těmi,to předpi'sy nemělo býti nic ,sleveno na stejné pHsno,sti povolování
rozluk v Hzeni nesporném, jaká IPlatí, v řízení sporném.Úě-el přeměny
rozvodu v rozluku v říl2elní nesporném jest velmi j"sně vyložen, v dúvo<lové ~prá:vě právního výboru Národnlho shromilždění Hsk 298/19,19,
kde se v podstatě praví, že vedoucí myšlenkou §§ 15 až 17 bylo jednak
zameziti, aby oklikou dobmvo:lného rozvodu nebyla lehkovážně zaváděna rozluka dohodou manželů, jec!nwk uš-etřiti stnrnilm dVOJi tf<lpné
pwbíráni "<;jintimnějšieh rodinných z~l:žilos,tii,. j~dn<lJ~,~,~a;ovati ~e ?_vo~
jích nákladu sou,dmch, J'eclna!k koneone zabramt! pnlr&nemu pretr-zenr
soudů. V případech § 17 10'20],. zák. jest soudu toliko pečlivě. zkoumati,
zda výsledky zjištěné ve spom o· ro'zvod byly by již tenkrát s:ta>ČIly k tomu,
aby na jich podkladu byla povolena rozluk<l, 'kdyby o ní bylo bývalo
žalováno. Z toho, co closud uvedeno, vYlPlývá, že zákon chce přis.ně brán,iti tomu, "by neclochilzel0 k lehko,vážným rozlukám dohodou manželů,
bez do'statečných skutečných rozInkových důvodů, ať hěží o rozluku
v řízení sporném či nesporném" s tohoto hledíslka jest nUltno vykládati
před:pi'sy zákona o mzluce ta:ké v ří,zeni nesporném. Tím lze přejíti k souzenému případ,u, v němž jde o přeměnu roz\'odu v rozluku podle § 17
rozl. zák., kterou prvmí soud povolil, rekl\lfs,nf soud n~povolil. Prvním
předpokladem jest nedobrovolný rozvod podlle §§ 107 až 109 obč. úk.,
tedy rozvod, jejž si strana žalujkf vynucuje proti vůli druhé stmny, ať
již co do cel'ého rozsudko'vého výroku, jehož nutnou součilstí je také
výwk o vrně (§ 12 dv. dekL a § II min. nú.) či' jen co do výrokli o vině. Zda běží o' taikový nedobro.v,olný rozvod -či o z"krytý rozvod
dobrovolný, nutno posuzovati podle jednotlivostí ,případu. V souzeném
případu uzavřeli malu-želé po kontradiktorním řízení a po provedení ně
kterých svěd,ecký·ch důkazů, smír pl'} případ, že !bude v)Osloven rozvod
z viny obou stran, v němž upravili Mé majetkoprávlníi poměry a otázku
výživy i výchovy nezleti1ých clětí. Tím l\Iz<lvřeli dohodu podle §§ 103
a 105 obč. zák. Pak nav~hl<l ža'lovaiTIá m",nžlelka rozvod' z vinyžialob.covy, jako již dřLve žalu1ící ffi:3!nžel navrhl wzvod z viny žalovamé manželky. Strany doznaly navzájem sku,tečnosti »v tomto protokole uvedené«, načež soud vynesL rozsudek, že se manžellstvÍ rozvádí, z viny
obou stran z důvodů § 1090bč. z'"k. a § 13 lit e), h), i) rozl. zá:k., odvolav se na souhlasný přeclnes stran (§ 266 c. ř. s.). Poté Se strany
vzdaly opravných prostředků proti rozsudku. Prá:vem l\Isoudil ,reku!'sní
soU!d, že v tomto případě jde vlastně o zastřený rozvod dobrovolný a že
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postup byl jen obcházením předpi!sů o souhlasném rozvodu.
Na tom nic nemění, že každá z obou stran navrhla rozvod z vin)' druhé
strany, neboť ani v tom smčru se strany nesnažily, aby po případě
v opravném řízeni provedly svou vůli proti vůli strany druhé s pomocí
so'udního výroku. Strany, doznavše vzájemně skuteonosti druhou stranou pro rozvod uplatňované, které podle nich zakládaly rozvodové dll··
vody, nemohly oček"va,ti nic jíného než výrok o vině jkhobou, neboi
tento výrok nutně vyplýval ze skutkového přednesu vzá'jemně doznaného. Že nic jiného neočekávaly, je ja'sně viděti, z toho, že se hned vzdaly
opravný'Ch prostředků proti rozsudku a že jÍ'ž před tím právě pro ten
případ mavřely také smír, takže jejich návrhy a soudní výrok v otázce
viny byly jen pouhou forma,jj'tou. Byli tedy oba manželé zajedno jak co
do rozvodu" tak co do viny na něm. Jde tedy zřejmě o rozluku, dohodou
manželů, čemuž právě zákon chce brániti. Není tll' proto splněn již první
předpoklad § 17 mzl. zák., totiž skutečně nedobrovolný rozvod podle
§§ 107 až 109 obč. zák. (srovnej také ro,zhodnuH 6s. 11498 a l32~2
Sb. n. s.), takže není, třeba se zahývatí daJlším předpokladem, zda skutečnosti ve spom najevo vyšlé by byly již tehdy odůvodnily výrok o rozluce, kdyby oň bylo bývalo žalováno.
čís.

15168.

Pokud nemusí finanční prolmratura býti obeslána jalw zástupkyně
vodohospodářského fondu k jednáni o náhradu za vyvlastněné pozemky
k stavbě údolní přehrady.

Ntní připustno domáhati se na soudě určeni náhrady za pozemky
vyvlastněné k účelům vodostavebnim, dokud o náhradě nerozhodl pravoplaUtě úřad správní.
(Rozh. ze dne 2.

května

1936, R II 15/36.)

P r v Ý I~' o Ul d z3JstavH s.oudní, řízení za účelem stanovenÍ' 'Odškodného
za pozemky, jež maijí býti' na základě nálezu vyvlasltlovadllo vyvI.astněny, a to, proto, že podle dopi,su: zemského úřaJdu v B. ze dne 26. června
1935 nemohlo býti o cenách za nemovitosti r.QZhodnuto, ježto pří.slušni
činiltelé dosud nerozhod'lii 'O stavhě vlastní ná'drŽle. Rek -u r sní s o'u d
uložil prvému s'Oudu, by v řízení pokračoval. D ů vod y: Okolnost, jíž
prvý soud .odůvodnili svoje rozhodnutí, nemůže býti důvodem k zasta··
vení řílzení, ježto odškodnění', 'jež má hýti poskytnuto následkem vyvla's,tněn.L, je,st podle § 23 zák ze dne 18. Ú'nora 1878 čís. 30 ř. z. soud'ně
stanoviti, jestliže vyvlaslnění Z" to žádají. Poněvadž v d:aném případě
vyvlastnění trvají na stano'vení odško'd'nění, bylo odůvodněné stížnosti
J'ejich proH z~!stavovadmul 'llISrnesenÍ vyhověti.
N 'e j vy Š š í s o u d vyhověl dovoJ,acímu rekursu linanční proku~
ratwry potud., že odmítl návrh nezL Oldřioha a Vlasty Ř. na stanovení
náhrady, jinak dovolacímu rekursu nevyhověl.

~
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D ů v o cl y:
Finanční pmkumtura v B. jménem státního vodol1ospodářského foncll!
na;Jadá usnesení rekursního soudu předevší'lTl z důvodu zmatečnosti,
po~ěvadž nebyla vůbec přihrána' k řízení o zjištění odškodného, ač jest
právl1ím zl"stupcem vodohospodářského londu pOldle § 3, odst. 3 zákona
čís. 50/1931 Sb. z. a n. Avšak jde o řizeni zahájené r. 1929. O vodoprávní ři;ení' ke stavbě údolní přehra9Y na řece S" obce 1<' ,zažádal býv.
moravsky zemský vybor v B., k jehoz z"stupovanI ItnanC11l prokuratUla
nebyla tehdy povolám. Státní IOlnd pro sp~avnění řek, v~<budování pří:
stavů, výsta'vbu údolnkh přehrad a pro vyuzltkovam vodmch Sll, k jehoz
zas,tupování' před soudy a úřady jest po'volána fin<tnčnÍ prokunlura jako
zástupkyně státu, byl zřízen teprve zalkanem z 27. března 1931, Ns. 50 Sb.
z. a n. s účinností od 1. lediD'a 1931. Ji'nak zastu!puje fond minist,r veřej
ných prací, pokud jde o zápůjčky, společně s ministrem financí, při čemž
mini'str veřejný'ch prad stanoví, které státní úřady jsou oprávněny p.odpisovati jménem fondu móté ILstiny pro stát záVazné. Odhady před
soudem se prováděly od r. 1929, tedy v době, kdy ještě onen fond neexi·stoval., a účastnili! se jich zás:tupci zemlského úřadu v B. jako zástupci podnikatele (stavebníka), tomuto úřadu byl.o oznámeno narovnáni uzavřené dne 12. ledna 1932 ke schvábní a tímto úřadem bylo
za'sláno mini,sterstvu veřejných prací. Toto ministerstvo výnosem ze
14. června 1935 vrátilo ~pi,sy s podotknutím, že o cenách za nemovltosŤ!
nemohlo býti wzhodnuto" ježto přJ.slu,šní čini,telé dosud nerozhodli
o sta'."bé vlastní, nádrže. Z toho jest patrné, že finanční prokmatun
nebyla právem přlbr;lna k jednání aJ že byJ, k němu obeslán správně ú:
stupce podnikatele (stavebníka,). Jde tu dále o narovnání ll']ednane
s výslovnou výhradou, že s~hválení jeho může býti odepřeno, čímž, s~
nestane vúbec pro něj závazným. Ří'zení dosava,dni není, tedy zmatecne
(§ 41 I) nesp. řízení). Stěžovatelka upl"tňuje dále, že nebylo přípustné,
by soud zahájil řízeni o zjištění odškodného, poněv"dž proti vod?prá~
nímu výměru byly podi;lny stížnosti co do výše .odškodného, taJkze vyměr ten nenabyl ještě právní moci, že pak řízení soudní, múže teprve
potom býti zahájeno,. § 87 zákom vodního pro Mo'ravll' (z 28. srpna 1870
čÍs. 65 z. z.) Ulstanovuje, že) nej:slOu-li účastníd spokojeni s náhradou
vyšetřenou ve správním' řízení, má suma náhrady býti stanovelna ná:
lezem soudním. Náhradu tu' jest určiti v nesporném ří'zení. V zákone
ovšem není vý'sl,ovně stanoveno, slu,šÍ'-li vyčkati, až výrnk správ.ního
úřadu, který jest co do výše li'staJnovené náhr"dy za vyvl,astněné pozemky jen prozatímní, nabude právní moci, ó možno,·li se íhned obrátiti
na soud, jakmile třeba jen první, i,nstancí poliHckou náhrada byla vymě
řena. Z povahy věci '."šaJk vyplývá, že teprv pn pravoplatném vyměření
náhr"dy úřadem správním lze zaIčmčiti o. soudní určení náhrady, protože
rozhodnutím vyšší instance správní by se mohl státi návrh o soudní
určení bezpředmětným. Podle zpr;lvy okresního úřadu poda,li jen nezI.
Oldřich a VI'asta Ř., zastoupení poručnkí Annou Ř., odvo.lání proti vodoprávnímu, výměru z 18. březma 1929 co do výše přiznané náhrady. Tito
tedy neprávem u,činili usaudu návrh na soudní určení náhrady, když
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svým odvoláním uónili ji přeclmětem rozhodování vyšších úřadů správní,ch a jest jim vyč)<aU právní moci fO'zhodnutí těchto úřadů, aby se
pak mohli obrátHik soudu, nebudou"H spokojeni s výší nilhrady správními úřady jim s konečnou pl,atností přiznanou. Co do nich jest tedy
dovol-ad rekUlrs odůvodněn. Co do da.Jších účastníků uvedených v napadeném usnesení, n"byl vodoprávní výměr právní moci a nebylo tu pře
kážky, aby bylo provedeno ří-wní, soudní, o určení ná!hrady. Rekursní soud
správně uvedl, že prohlášení ministerstva veřejných prací ze 14. června
1935 nemůže býti důvodem k zastaV€ní ří,ze,nÍ o .určení náhrady za pozemky, které pravoplatným vodoprávním výměrem byly vlastníkům vyvla'stněny.

čís.
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Bylo-li manželství rozvedeno z výhradné viny manželovy podle
§ 13 e) a h) r,ozl. zákona, nelze vinnému manželovi pOV,oliti rozluku.
manželství, mělo-Ii by povolení rOzluky za následek těžké poškozeni
majetkových práv nevinné manželky.
(Rozh. ze dne 2.

května

1936, RII 108/36.)

MwnželstvÍ Karl,a L.s jeho manželkou Marií bylo rozvedeno z výhmdné jeho viny z důvodů uvedených v § 13 iit. e) a h) rod zákona.
Jeho žádost, by bylo toto manžel'ství rozloučeno podle § 17 rozl. zákona,
byla p r v Ý m s o ude 'll mmíltnuta; rek Ul r sní s o u' d žádosti vyho"ě,l.

Nejvy

Š

ší

S'O U

d obnovilI

želství; zji,štěné skutečnosti tvoří rozlukové důvody podle § 13 e) a h)
rozl. zákona. Stěžovatelka upl'atňuje proti návrhu na rozluku, že na
rozvod bylo uznáno z výhradné viny navrhovatelovy, že by se tento mohl
oženiti, že by tím vzr.ostl okruh osob, o něž by mu bylo pečovati" že by
ztr<rtilanárok na pemÍ. Námitkám těmto nelze odepříti oprávnění. Stě
žovatelka měl,a by po smrti navrhovatelově nárok na vclovský důchod
(§ 14 čís. 1 zirkona čís. 242/1922 Sb. z. a n.). O tento nárok by přišla,
jestližé by se žalobce, který žije s konkubinou, po povo,lení rozluky znovu
. oženil. Mělo by tedy povolení rozluky za následek tě~ké poškození stě
žovatelky na majetkových práveoh. Hledí,c dále k tomu, 00 byl" zjištěno
o jednání, navrhovatelově vUči stěžovatelce, jest jeho žádost o rozluku
považovati za příčící se dobrým mravům.

UIS1uesenÍ

prvého sOludu.

Důvody:

Jde o povolení rozluky manželství poclle § 17 rozl. zál<ona. O rozluku manželstvÍ' 'na podkk'dě provedeného s,pom o rozvod mMe podle.
tohoto Ulsbnovení hdaH každý z rozvedených mwnželů, tudíž i manžel
rozvodem vi,nný, pokud 'se jeho' žádost nepří6 dohrým mravům, na pří
klad proto', že donuHI svým jednáním druhého manžela, by zwkročil
o ro:zvod, ",by sá,? měl podklad pro žádost o rozluku, které by ji,nakne··
dosahl, nebo kdyz se rozluky domáhá zřejmě za Hm účelem, aby druhého manžela těžce poškodi,1 na majetkových právech. Podmínkou povolení rozluky jest, že by bylo bývalo na rozluku uznáno, kdybý onen
manžel, který žalovalo rozvod, byl žaloval hned na rozluku. Rozhodují
skutečností v.době rozsudku první instance. Podle těchto zása'd jest při
zn'aÍl dovolaC!'mu rekmsu oprávnění,. Rozsudkem ze dne 19. června 1933
bylo Ik žalobě mwnželčině manželství stran ro'zvedeno od stolu a lože
z v;7 manželo~y, a bylo při tom zjištěno, že manžel opětovně krutě
naktaclal s manzelkou, že toto zlé nakládáni zanechalo '" ní viditelné
následky, že)! vy~rožoval, že)i dobije, ž,; jeho jednáním vznikl hluboki'
rozvrat mwnzelstn Z obou těchtoduvodu bylo uzná'no na rozvod man-
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účinek postupu věřitelských práv spoludlužníkovi, jenž zaplatil vě
řiteli část dluhu připadající materiálně na druhé spoludlužníky.

(Rozh. ze dne 2.

května

1936, R II 111/36.)

Pro ipohledávku Ústřední sociální. pojišťovny a pro pohledávky
vázlosimullamní právo zástaV1ní, jednak na exekučně
prodané ilde,iJ,ní polovid n.emov,itosti přilpswné Heřmanu S., i ednaik na
neprodwné druhé ildeál:n.Í' ,po'lovici' přilpsané Dr. Ka,rlu Ř. PohJ,edávky
pstřední lSodálln'Í' pojišf.ovny v IČ<ÍJstce 1,000.000 Kč a Mě!stské spořitelny
v částce 300.000 Kč z~kli;daly se na dlužnÍlCh úpi'sech z doby, kdy Dr.
Ka~el Ř. byl· jlž vlalstníkem dmlhé ideální, polovice nemovit'o,sti, kdeH,;
pohl,edávka téže spořitelny v částce 225.287 Kč 48 h zakl<i!dala se lIa
dlužním Jistě z doby dřívější. V příčině první-ch dvou pohledávek je Dr.
Karel Ř. osobním soHclárnímspolu'Ó'lužní'kem s pozůstalostí! po Heřmanu
S. Prohlácšením ze dne 27. prosince 1935 postoupila Ústřeruní sociální
poji'šťovna ze své hypotekámi pohledávky Dr. Karlu Ř.částku 4.916 Kč
90 h a prohlášením ze dne 19. prosínce 1935 postoupi,la mu Městská
spomelna zle sVý'ch hypotekárníoh pohledáV1ek čilsťku 15.540 Kč, a to
z toho důvodu, že tyto částky, které ,připadaly na pozůstalost po Heř··
manu S., zaplatil jim Dr. Karel Ř. ze svého. P r v n í so u d k těmto
postupúm přihli-žel a postoupené částky s příslušenstvím Dr. Karlu Ř.
z rozvrhové podstaty v exekuční věci vymáhající věřitelky Spořitelny
v O. proti pozůstalosti po S. 'přikázal, kdežto reku r s:n í s o u d při
kázal je ,následuljúcí knihovní, věřitelce z toho důvodu, že věc je POSIl. zovati pod·le § 896 obč. zák. a že z postup'nkh 'prohlášení nejde najevo,
že se postoupení' práv stalo před pla'cením nebo při placení shora uve··
denýchčástek Dr. Karlem Ř. a že o!na postupní prohlášení pocházejí
z doby, kdy příslušné 'částky by,ly věřitelům Dr. Ř. již dávno zaplaceny,
tudíž placením zanikly a nemohly býti Dr. Karlu Ř. ,postoupeny.
Městské spořitelny

N 'e j v y Š š

Í'

s o u d obnovil u.nesení, prvého soudu.
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Dúvody:

Zaplatil-li spoludl'už:ník věrř'~eli část dluhu přhac\ající materiálně na
ch:uhé .syoludlužníky, může si vzhledem k ustan~vení § 896 obě. zák.
Wltl ventelska prava částky té se týkající postoulpiti nebo mŮže n"
s!?oh!dl~'ž~f~ích žád~ti ná~radu rovným dílem po přípa~iě podle zvlášt~
I1lho. vn;trTIlh.~ po;"eru u]edn~néh?.mezi .všemi spoludlužníky. Je tedy
_ v takovem pn'P~de postup prav ventelskychna plátce přípustný a ne ..
_, mUSI se st~ll pred 'P~~cen\m. nebo při placení, nýbrž podle obdoby
.; §.1422 o-b~. zak. stacI, kdyz platící spoludlužník před placením nebo
pn pl:;,c;;1I o p~stoupe,ní .~ěřitelskýchpráv ~ěřitele žád~l, posto~pení
r:, sa~no 1I ••~ze se ~tah I pozdeJ!. Ze show Ltvedenych postUlpntch prohlašeni
',' nejde '~~Jak naJevo,~ že ~Y. se postu:py ty nebyly staly právem, a neni
P:?to Quvodu povazovatI Je za neplatné, BylG v0cí následu·,jící knihovní
v~nt~~ky,. aby. ve ?vém odporu vzneseném při '-ozvrhovém roku proti
pnh],a,senym mrokum Dr. Karla Ř. okolnosti·, které by postupy činily ne~lavtnYl~:', tv:~,la, toho vš~k neučinila. Je si·ce pravda, že podle § 896
obc. zak. mme .platce pozadovall I v případě cesSe jen takovou část
k!,:rá na ostat~í spcludlužníky připadá, ale ani tu' odporujíd :knihovni
ventelka ve svem, odp~ru neuvedla, že Dr. Karel Ř. požaduje ví'ce, než
mu podle regres,mch naroků protJ pozůstalosti po Heřmanu S. přísluší,
Nebylo proto. d,uvodu od~a,zova,ti ji s i'ejím odporem na pořad práva,
by s~ ]edm: mohla reslil' otazka, zdali Dr. Karel Ř. žádal za postup
venteIskych ,pra~ včas, a zdali částky mu postoupené odpo.vídají jeho
n;gresmm na"oku';1' U .P?hleda"l~Y pak, za kterou plátce byl zavázán
mkoh pko osobnl dlUlzmk, nastavá sulhrogační regres již ze samého
zákona (§ 1358 obč. zák.).

li
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,Pra,:idlo sú~omného práva, že pohl'adávka veritel'a i s vedl'ajšími
prechadza ex lege na ručite!'a, ktorý ju vyplatil neplatí pre
obor práva verejného (daňového).
'
. »Ruč~ním«,v §,265 č.76/1927 Sb. z'. a n. nie je mienený závazok mkOjemsky podla sukromneho prava, ale Je to len výraz pre priamu z o dP (} v e d fl o s ť za daňový nedoplatok.
pra~aml

(Rozh. z 2. mája 1936, Rv lil 836/3.5.)
Žalobník preda! v r.. 1926 svoju nehnute-1'nosť Alexandrovi V. a Jozelovl S.: -prevod vyznaceny bol však len v pozemkovej knihe, v pozem.
kovo;" katastre ostaj,~ nehnutel'nosť zwpIsaná aj nad'al,ej na žalobníka
a dan z ne] b01a v dosledku toho predtplsovana žalobníkovi. V r. 1931
bola, .neh~utPl'nosť okresný-m súdom v K. nw exekúčnej dražbe odpredana; Pn rozvrhu dražebného výťažku prihlásil berný úrad v K. proti
ex.ek~tol': (AI~x~nd'foVI V. a)ozefovi S.) k pred>nostnémul ll'spokojenildlznu dan, zatazu1l\cu exekucne odpredanú nehnutel~nQ.st', a to da'ň po-

ZC:l1kovú, clcmo'/ú J. zárobkovú na dobu od 1. apríla 1928 do. 31. marea
1931 v sume 5.615 Kč. Usnesením zodňa 20. októbra 1932 čí,. E 1180/29
b::::la táto suma bernému úradu prikázaná; žal.ahník na rOlvrhovo'lTI pojedná-va'ní vzniesol na túto sumu a jej prednostné zaradenie nárok z d6~
vodu, že ju za exekútov už vyplatil (ikeďže bola daň z nehnutel'nosti
predpísaná jemu), tak že platenim na neho prešla ex lege daňová pohl'adáv,ka eráru i s .právom na prcdnostné zaradenie. Exeku,čn)r súd odkázal žalobníka ·na porad práva. žalobou domáhal sa žalobník, aby
žalovaný erár povinný bol ,uznať, že suma 5.615 Kč, prikázaná bernému
úradu v K., patrí jemu (žal-obníkoví).
S ú d I. s t o I i c e mal za do-kázané, že žalobnÍ'i( vyplatil za spornýchdaní len 117 Kč 25 h 'O.a pozemkOVÍ! daň a vyhovel žalobe len dotyč-ne tejto čiaslky. Proti rozsudku súdu l. stolice odvolal sa len žalobník,
žalovaný erár odvota-nie nepodal. O d vol a c í s ú d rozsudek súdu
1. stoli·ce v napadnutej (zamietavej) časti potvrdiL
Na j vy Š š í s ú d d·o-volaciu žiad-osť žalobníka zamieto!. D 6v o cl y:
Žalobní-k sa už zo základu mýli, ked' má za to, že s'porná suma
5.615 Kč, ktorá bola rozvrhovým usnesením okresnéllo súdu v K. za dňa
20. októhra 1932 ČíIS. E 1180/29 ako prednostná po-hl'adávka (na ne ..
doplatkoch dane pozemkovej, domovej a zá,robkovej za dobu od 1. wpríla
1928 do 31. marca 1931) vrad'ená pre žalovwný čsl. štát, patr; žalobníkovi, leb-o vraj tieto daňové nedoplatky zaplatil za exekútov AI.exandra
V. a Joze!a S. a-ko rui'itel' po·dl'a odst. 4 § 265 zákomč. 76/1927 Sb. z.
a n. a tak vr"j táto-daňová pohl'adávka i s vedl'ajšími právami (i. j.
zákonným pTednostným .právom záložným) prešla naň zákonnou cesioll.
»Rll'čenim« v § 265 cit. zá!kona nie je mienený záv:azok rukojemský
v smysle súkro-mného práva (Bllirgschaft), ale je to· len výraz pre priamu
zodpovednosť (HaftUlng) za daňový nedoplatok a správne je preto stanovi'sko napadnutého rozsudku, že žalobnfk - <lk zaplatil pá liazna··
čených okolnostiach sporuú sumu neplatil tým d:lh cu-dzí, ale s'voj
vhtslný. Ostatne :právne pravidlo, ktmé tu má žal-obník na mysU, platí
iba v obore práva sůkromného, t. j. o pohl'adávkach súkromn.oprávnych,
spor.ná ljJo'hl'adávka je však p-o-hl'adávkou verejnoprávnou, pri ktorel
v nedostatku zákonného· predpisu nemůže .prisť v úvahu aní cesia dobrovolná, tým menej cesia za zilkona, tak že i keby šlo o skuto-čný p·rípact
súkromnoprávneho zamčenia (mkojemstva:), nenlal by žalobný nárok
tvrdeného priJ!vneho úkladu. Zákonné prednoslné právo záložné za daňové nedoplatky v nedostatku výslovného prec\pisu zákona v žiadno-m
prip"de ·nemOže prejsť na osobu súkromnú. Pri tomto právnom stave netreba sa vabee zaoherať otázkou, či skutkové tvrdenia žaloby sú ,pravdivé, a máma je aj námietka dovolacei
. žiadosti, že žalovaný čsl. štát sporný nárok čo do čiastok 439 Kč 05 II
a 323 Kč 05 h za sponu l\iznal, lebo - nehl'adiac wili na to, či by aj sku·
točné umanie mohlo byť v ,údenom prípad,e účinným nejde tu ani
o uznanie v prospech žalobníkov, ale najvýš iba v p-rospech rozvrhovej
masy, žalobník vša!k nie je osobou, povolanou Je hájeniu záuj'mov za'Cl-
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nejších veritel'ov, zúčastnených V rozvrhovom pokračovaní. Balo preto
treba bezzákladnú dovolaciu žiadosť zamietnuť,
čís.
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Závodní výbor zřízený podle zákona z 12. srpna 1921
procesní způsobilosti.

'1. nemá

Č.

330 Sb. z.

(Rozh, ze dne 6, května 1936, R I 121/36,)

Os, !!)UL -
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však nemá způ'sobilosti .n2!bývati zv!,áštního samostatného t mění k sleI
a'ní úkoll! zákonem o závodnfch výborech mu stanovenych, Na tom
"ov
' " , 'hv vyl'b I{)lr.
ech '
"o
,ění nic ani' usta:no:velní § 24, -odst. 2 za'k Olna o za'VOUln.l'C

i;;~é oprávň'lije závodni výbor, ž,e může vybirati '~ úhr~de hOlŤovy,;h
výloh ·vzniklých z jeho činnost! z:,konem o zav?dmch ,vyborech odll'né pHs,pěvek z kterého bradl pOIOVI'CI zamestnanc. la po. 10. VlCI zavo d n e.
"
,
"
'd'
'b
,
tnavatel
dana zavo
mmu'
vy 01fU zpumes
. Ani v tomto ustanO'vem nem ,
,
t
'bl'lost naiby'vati ]'měni ani není tímto zakonnym tvstanovemm vy vosO
J
",
k' . " ,
, o zvl.ištni ]'mění pro účely závodního výboru, tedy ne]a e Jmenl ncreD 'ní ny'hrž]' de tu, ]' en o kryti hotových vya]u
'd " zaVOunl
, A 'h o vy'b oru c"
oS ob ,
,
.,
... 1
'e'kh ro.zvržení, na osoby k úhradě podle z~.kona povln~e, ~ ce '~Z
°l] .1 že ani vy'daJ'e závodního' vÝ'boru podle zakona vzmkl" neJsou zap ,yn e ,
'.b
'
,-"
Ik k 'I ad~
zkem závodního výboru jako jednoty OSÚ' , a ze am pnspev y u l f ~
:ěachto výdajtŮ určené neJsoU! .ieho jm~ním ne~?' il~ěním n~osohní:n, ~ýbrz
že příspěvky ty jsou jen ~ajet~em Je':1u sve::!lYlIl,za~estnancI zavod,u
a zaměstnavatelem k pOUZltr vyhradne pro ucel ']Uz predem ~tan~ve,n~,
Závodní výbor také ani' nemá zap?třebí žá,dnéha ;am,ostatneho ]~~D1:
'dto InenÍ povolán k tomu, aby za]my zame,stnancu zav~du po slI~nce
hospodářské, sociálnil a kulturníl pří,:"o ,ukájel, n,ýbr~ m~ Jen tyto zalmy
hájiti a povzbuzovati, Že ávod~1 .:~bo'r ~,em pravnwkou 'Osobou ve
smyslu § 26 obč, zák" tomul nasvedcu],e nejen dO,slov ~ 3, 5, 6 a 24
zákona o ávodnkh výborech, a].e mluvl proto I duvodo\"e zpravy k t~
muto zákonu, Tak v důvodové zprávě k vládnímu návrhu zakuna
zavodních výborech (závodnich radách) označuji se závodní výbory za
důvě.rnílky zaměstnanců a za poradní sbory zaměstnavatele (stra,na I?,
13), V důvodové zprávě sodálněpolHi<Ckého výb?,r~ poslanec:ke, sne:
movny k dotčenému zákouu (strana 13) se prave k 'll'stau9yem § j
tohoto záko,na připomíná, že tímto zákonnym ustanovemm snaZ11 se soc;
pol. výbor postihnouti a rozší,řiti ~ráva, kte,:á měl~ dosud dc:brovol:,e
závodní výbory, dosazené odborovyml orga~l,saceml ane?o" v,olbo_u del;
ntetva, a že ustanoveními §Sl 5 a 6 tohoto zwkona se zavadl ,uplne no~e
právo zaměstnanců, Jak podle doslovu ziJJkona samého, tak I podle ~u~
vodových zpr.iv k němu jest te?y závodn,í, výbor j~n sborem dův~rmkl!
zaměstnwneclva toh.o kterého zavodu, ktefl v pomem toh'Úto zameslnaneclva k podlnikatel<i, pečui'! v ~~jšj~ším rozsahu .~ jeho ,;;ájmy ho:spo;
dářské sociální a kulturni kten vsak ]wko takovl nemaJ1 zpusobIiost,
nabýv~ti jmění jako s01]b~rUl práva závazků. Na tom !nk "nem-ěníi a.n,i,
že se závodní výbor usnáší (§ 231 o' závodních výborech) a ze vystupuF
jako s!trana před rozhod:či Immisí (§ 26 dotčeného ziJJkon.a), neboť t~) Je,st
právě jen způsob, kterým vykonává svůj úkol zá,konem povšechne, stanovený v prvém odstavci § 3 zákona ,č',33Cl/21 Sb; z, a?" klery mu
všwk nepropůj-čuje způsobiIost k n~býv~nI samostatneh? ],~enl jako .s0u~
boru práva závazkú, Z těchto duvodu n~J.ze z~vodn!', vybor 'p0klada(~
za právnickou osobu podle § 26 o'~ec, ,za'k obc, ~ ~adne je]: pO,dobe
a pak ovšem nemá závodní výbor anI zpusobI1ostl statI na ,soude v nze:l1
s'Domém neh exekučním, Tento nedostatek ned~ se nl]ak odstranItI
(§ 7, odst. 1 c. ř,s,) a jest k němu přihližeti v každém ·obdobf 'sporu
nob exekučního řízení (§ 6 civ, ř, s" § 78 ex, ř,),
o

v

Nálezem mzhodlčí' komi,se (zák, čfs, 330/21 Sb, z, a n,) bylo vysloveno, že povinlfl-á firma má zaplmtHi propuštěným zaméstnancúm v nálem u,vedeným odstupné ve výši' 3--4týdenní' jejich mzdy, K vymožení tohoto -nároku na'whl exekuci proti povinné její závodní! výbor.
P r v Ý s o u d exektvCÍI povol!ll. Rek ll; r sní s o u dl exekuční návrh
zamítl.
N e j v y Š š í s o 'li d zrušil z podnětu do,volacího rekursu rozhodnuti obotv soudů pro zmatek a odmHl exekuční návrh,

o ů vod y:
Exekuční návrh podal jaMo \"ym,"hající věřiteJ. Závodníl výbor M, textilních závodů, (povinné firmy), Předevšim jest se obíra,ti otázkou, zda
tento vymáhajíd věřitd jest vůbec podmětem, který má procesní způ
sohilost a múže }akn strana j-edna,ti na soudě, ať již v HzenÍ' sporném
či exekučním (§ 1 c, ř, s, a § 78 ex, ř,), Pro způsobilost býti strJlnOLl
na soudě jest podstatné, zda jde o právní :podmět, který jest schopen
mH; vlastníl jměníl jako soubor práva závazků, ať již se onen. podmět
jevi též jako jednota osob nebo jmění neo'sobni, které slouží nějakému
dovolenému účelu, (-nadace podle § 646 obec, z,"k, obč,), nebo ,nějaký
ústav, který - nemaje pevného základního (nadační!ho) jmě,ní - byl
zřízen:k účelům všeužite,čn.ým, ;má samostatnou organisaci a samostatné
zastoupení a sleduje sbnovený cíl prostředky maj-etkovými (Sb n, s
cív, Č, 5487), Ze zákona ze dne 12, srpna 1921 Č, 330 Sh, z, a n, o závodní,ch výborech plyne, že závodní výbor nelze zařaditi do žádné skupiny právnických osob podle § 26 obec, zák. obč. Závodní výbor se zři
zuje za předpokladů § 1 dotčeného zákona a jest podle § 10 tohoto
z.ikona nejméně tříč~enný, Jeho úkolyvypoČí,t.ivá především, povŠoechně
prvý odstavec § 3 a pak ještě zvl.iště také §§ 5 a 6 zá,kona o závodních
výborech, Povšechně jest závodní výbor podle § 3 dotčeného' zákona
povolán, aby hájil a povzbuzoval h'Úspodářské, sodální a kulturní zájmy
zaměstnanců v závodě, a do tohoto· povšechl1ě stanovenéhO' úkolu spadají jednotlivá jeho oprávnění, vypočítaná příkladmo v dalškh odstavcích § 3 dotoČeného zákona a ještě zvláště také v §§ 5 a 6 téhož zákem,
Ze všech těchto ustanovení' zákona o závodních výborech jest zřejmé,
že závodní výbor pečuje v poměm k zaměstnavateli o ochranu zájmů
zaměstnanectva závodu jaJko orgán veřejné sociMni péče
dělnictvo, že

°
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. úraz při dopravě zdviží. Jak dalece ručí ten, kdo obsluhuje zdviž, za
uraz dopravované osoby.
(Rozh. ze dn.e 6. května 1936, Rv 1 1178/34.)
Žalobkyně (tovární dělnice) utrpěla při dopravě zdviží těžký úraz.
Tvrdíc, že 'Se tak stalo pwto" že ji žalovaný neupozornil na závadu ve
zdviži, domáhá se na něm náhrady škody za utrpěné zranění,. Niž š í
s o u d y neumaly žalobní námk důvodem po právu.
. N e j vy Š š í s o u li umal žalobní nárok důvodem po právu polo-

VInou.

Důvody:

žalovaný řídil dopravu zdviže v době, kdy žalobkyně v ní byla a
kdy také utrpěla úraz, pro který se .na něm domivhá náhrady škody. Jako
obsluho~ač zdvižec.ať)iž byl k tét?prác~ služebně určen anebo byl obsllthovacem len pfI'lezltostnym, mel povI'nnlO'st, vyplývajíd z povahy
té,to jeho či'nnolsti, vyžadující zvláštní zna,I'osH a bedEvosti obstarávati
nejen mechanickou obsluhu zdvi'že, ale i starati se 'O bez'pečnost osob
zdviží dopr<rvovaných, neboť osoby ~y nemají zpravidla zkušenosti, v této
dopravě, ani nez.n<rjí zařízení zdviže a její úpravu, tak, "by se mohly
samy veškerého nebe-z,p'ečí za dopravy zdviží vyvarovati, zejména ovšem
n~m?hou ~pravidl-a znáti vady zdviže, které ske nejsou překá;žkou technlckeho pro~o~u, které však mohou přivoditi nebezpečí pro osoby v ní
doprélJvo-vane. Ze s dopravou ve ZdVIŽi a s nebezpečím s Um spojeným
nebyla obemámena ani, žalobkyně, vyplývá z toho, že jela zdviží teprve
třIkráte. Ta,to trojí jí-zda nemohl'a postačiti, aby žalobkyně sama ji'ž vě
děla, kam se má ve zdvih postaviH, alby jí nehrozilo nebezpečí těles
ného poškození, a aby věděla, kde má zdviž něj<1kou závadu ze které
!akové l1t;bezpe,čí vychází,. žalovaný dDvolával se jen oněch ;ku,šeností
zal~bkyne.' JIch: tato, zfsk~la v továrně v oboru jí přidělené práce. Tyto
zkusenosl! nemely vsak vyznamu při dopravě zdvm, neboť ji neseznámIly s dOIP,ravoll v,e zdvi,ži. Jde tedy o to, zda se žalovaný veslu~bě jako
obsluh?vač. zc!viže~opu,gtH~ěj,:kého zaviněni', které bylo v příčinné souvlslosl! s urazem zalobkyne. zalovaný upozornil žalobkyni ve zdviži,
ab)' se postavila .řádně ?d kraje zdviže, z čehož lze usouditi, že mu bylo
znam:o ne:be'ZpečI pro te!:,snou bezpečnost dopravovaných osob, plynoucl~ pns~upnostl volneho prostoru mezi klecí zdvi'že a zdivem. ji obklopU]IClm. Zalovaný byl také j"ko obsluhovač zdviže povinen "by toto
nebezpečí zn.al a aby vždy při dopravě o,sob učinil opatření: které by
za pravldelnych okolnosh dopravy zabraňovalo ohrožení tělesné bezpe'~~o'stidop'l:avovaných osob.l';f již viděl žalDbkyni ve zdviži ještě před
~'Ocatlk,em lell dopravy ."e zdvlZl nebo teprve později, avšak ještě před
uraJ~~m, bylo }eho povInností., .~by zdviž zastavil a žalobkyni bud' ze
zdvlze"vyk~zal n~b~ Jl' ve zdVl Z! tak postavi'l, aby nebyla vydána nebezpecI poskozem tela. zalovany toho vš<rk neučinil, nýbrž spokojil se

jen s napomenutím žalobkyně, nestaraje se dále, zda jehD napomenuU
bylo také uposlechnuto. Upozornění samo nebylo však dostateoným opa ..
třením bezpečnostním, jak patrno jilŽ z nehody samé. žalovaný nemohl
předpo}<ládati, ~e z povšechného Ulp'0wrn.ěni, aby s~ P?st~vila ř~dně od
kraje, zalobkyne llhoned pozná, kde JI hrozl nebezpečI a jakym zpusobem.
Právem proto uplatňllje žalobkyně, že žalovaný neměl zdviž spustiti,
když žalobkyně clo ní vstoupila, maFc pravdu potud, že žalovaný měl
zdviž, když ji již uvedl do poh)'bu, aspoň zastavHi, jakmile v ní zpozoroval žalobkyni a viděl, že nestojí ve 'Zdviži na místě, kde jí nehrozí nebezpečí. Sku,teónost, že ve zdvíži bylo dosti mista i pro více osob než
pro tři, nemMe žalovaného ospravedlniti, neboť právě úkolem jeho obsluohovačské služby ve zdviži bylo, aby dopravované oSDby i v dostatečném prostoru zdviže tak místně rozc!ělil, aby jim za dopravy nehrozilo nebezpečí, budou-li zachovávati jinak opatrnosti rozumného člo
věka. žalovaného nemůže zprostiti viny na úraze žalobkyně a:ni to, že
mezera mezi pevnoll stěnou dopravní šachty a mezi podlahou pohybujicí se zdviže činila nejvýše 3 Y2 cm. I tato úzká, avš"k za jí(l)dy přÍ<stupná
mezera byla vadou zdviže, byla za jf,zdy zdrojem nebezpečí pro žalobkyni a žalovaný měl po,vinn0st, aby jako obsluhovač zdviže učinil přic
měřené opatření, které by odstranilo nebezpečí hrozíd žalobkyni i při
nepatrné změně polohy jejího těla ve zdviži právě z této vady zdviže.
Podařilo se tudíž žalobkyni dokázati zavinění žalovaného na jejím úrazu.
. Ovšem i žalobk)'ni stíhá na jejím úrazu také vina. Žalobkyně, byvši UlpOzoměna, aby se postavila od kraje zdviže, musila si i přes své mládí
uvědomiti, že jí na kraj-i zdviže hrozí něj aké nebezpečí, a měla poslechnouti účinné výzvy. NeučinÍ'la talk, a proto Jest také částečné vinna na
. svém úmze. Její zaviněni projevivší se v hrubém nedbání zřetelné výzVy
ke změ'ně místa ve zdvi'ži není m'enší než zavilnění žalovaného, který jako
obsluhovač z,dviže sice žalobkyni upozorni!, aby odešla od kraje zdviže,
ale spokojil se s tímto nedostatečným opatřením bezpečnostní,m, aniž
podle své povinnosti zařídil, aby jejímu poškození skutečně bylo zabáněno. Hledě k tomu pokládá dovolací soud podle § 1304 obec. zák
obč. poměr zavinění žalobkyně a zavinění žalovaného II každého jednou
polo'vicí za spravedHvý podíl obou, na úrazu žalobk)'né.
čís.

15174.

Jak má poručenský soud postupovati, odpíraji-Ii nemanželská matka
a poručnik nemanželského ditěte souhlas k osvojeni dítěte nemanželským otcem.
.
.
Je-Ii osvojenec poručencem, jest soudem uvedeným v § 45 zák.
Č. 100/31 poručenský soud.
(Rozh. ze dne 6. května 1936, R II 148/36.)
Usnesením okresního soudu v K. ze dne 13. února 1936 byla podle § 2
zákona o o'svojení z 28. března 1928 čís. 56 Sb. z. a n. schválena smlouva
Civilní rozhodnuti XVIII.
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ze dne 19. ledna 1936, podle níž František K. přijímá za vlastního svého
nemanželského syna Vlastimila Karla B. Krajs'ký soud, jemuž byly podle§ JO uvedeného zálwna spisy předloženy, smlouvu neschválil. Rekursu
Františka K. vrchní soud nevyhověl. Okresní soucl v K., maje za to, že
z rozhodnutí, druhé stol,ice vzchází nenahraditelná újma nezletilému, zadržel však vyhotovení rekursního soudu a podle § 45 záJkona o základních ustanoveních soudního řízeni nesporného ze dne 19. června 1931
čís. 100 Sb. z. a n. předložil věc k rozhodnutí nejvyššímu soudu.
N le j v y Š š í s o u d uložil okresnímu soudu v K. nové jednání a
rozhodlnutL
D ů vod y:
Jak bylo v rozhodnutí Čí·s. 8882 Sb. n. s. doveděno, jest řízení upravené zákonem

'Q

osvojeni hzením nesporný'm. K otázce, zda poručenský·

soud je v tomto případě soudem Iprvníslolice ve smyslu § 45 zákona
čÍs. 100/31, jest přÍ>svědčiti, neboť podle § 10 (1) zákona o osvojení,
ne,nÍ-li osvojenec svéprávným, přílslušf schváliti smlouvu poručenskému
soudu prvnístolke, II něhož jest pomčenství zahájeno; tento soud o žádosti rozhodne, avšak svoje usnesení., kterým o žádosti za osvojení ko·nečně rozhodne, předloží dřive, než je vydá, i se spisy svému nadříze
nému sbomv-ému 'soudU! ke konečnému potvrzení. Že pomčenský soud
i'e v tomto případě soudem první stolice, to plyne také z druhého odstavce § 10 zákona o osvojení. Pokud jde o věc samu, odepřel vrchní
soud koneč,né potvrzení, i proto, že osvojitel František K. dosud nepře
kroči,l 40 roků svéhOl věku, takže podle § 1, odst. 2 zákona o osvojení
není osvojení přípu,stné. Leč tu jde o nezákonnost, pO'něvaclž chce-Ii
m\lž osvojití své nemanželské dítě, není podle § 1 (3) zákona o osvojení překážky, že nemá stOJnoveného věku.. Mylný je názor, že smlouva
o osvojení nebyla vůbec uzavřena, ježto matka i poruoníik nezletilého .
dí.těte od"přeli svolení. Usnesením ze dne 13. února I 936 dal totiž
okresní soud v K. jatka. soud pomčenský nejen ·svolení odpírané nemwnželskou matkou osvojovwného dí,těte, nýbrž dokonce i místo pomčníka
tohoto. dítěte dal svolení k sjednání osvojovací smlouvy samé. Jsou
proto splněny předpoklady § 45 zákona čís. 100/31. Na okresním soudu
v K. bude především, aby k soudu obeslal nemanželského otce, nemanželskou ma,tku a pomční"ka dítěte a pokusil se o to, aby nemanželská
matka a poručník dali nyní svoleni k osvojení (poslední věta § 17 zákona čís. 100/31). V kladném případě bylo by postupovati podle § Jf}
zákona o osvojeni. V záporném případě rozhodne nejprve okresní soud
o tom, zda svolení odpírané nemanželskou matkou a pomoníkem dHěte
dává sám. Teprve až toto usnesení nabude právní moci, rozhodne okresní
sOlud, o žádosti za osvojení a toto svoje konečné usnesení předloží podle
§ 10 zákona o osvojeni krajskému soudu v O. ke konečnému potvrzení.

žalobkyně, jež vystupovala z vlaku na nesprávné straně (odvrácené
od nástupiště), utrpěla úraz a domáhá se na žalovaném státu proto náhrady škody jí z toho vzniklé. Niž š í s o u d y uznaly částečně podle
žaloby.
N e j vy Š š í s o u cl zamHI žwlobu vůbec.

D

ů

vod y:

Podl'e § 1 záko'na Čí,g. 27/1869 ř. z. jest rozuměti příhodou v dopravě
jen úchylku od pravidelného provozu dráhy udavší se mimo osobu poškozeného, která jest sama O" sOlbě způ,sobilá při'voditi poranění nebo
usmrcení člově,ka, jak vyloženo bylo v četných rozhodnultích nejvyššího
soudu" zej!ména v rozh. čis. 69, 155, 7519 a 8543 Sb. n. s. šlo by tedy
o příhodu v dopr,wě, kdyby nebylo lze dveře vagClnu na výstupní stanici
obvyklým způ,sobem otevříti, an cestující pokoll.šejkí se o jejkh otevření může z vagonU' vypadnou,ti, když po většúm úsilí dvejíe znenadání
povolí a se otevrou. Než v souzeném případě nebyla tato závada dveří
v příčinné souvislosti s úrazem žalobkyně. Neboť ona se nezranila tím,
že dveře najednou povoliIy a při tom ji zra,o,Í'!'y, nýbrž k úra2)u došlo jen
proto, že žalobkyně, n·emohouc otevřítí dveře určené k vystoupení, otevřela si protilehlé dveře, směřující. k opačné straně nádražní budovy,
vystupovala po schůdckh na této nesprávné stmně, a že, když vstoupHa na posledni schúdek, dal se vlak do .pohybu, pří čemž ona upadla
a zranilOJ se. Vadnost dveří vagonu nezavdalaOJni důvodnou pohnutku
k použití' protilehlých dveří. Učinila-li tak žalobkyně, nedbala nejen prů
měmé opatrností (§ 1297 obč. zák), nýbrž jednala i protí úkazu vystupovati, na protilehlé straně nástupiště. Vyšel proto podnět k zatkázanému vystoupení na nesprá'.'né straně pouze z její vlastní snahy,
vystoupiti na stanici za všech okolností, tedy výhradně z její subjektivní
pohmwtky, nikoliv z neodvratnébo donucení příhodou v dopravě, takže
její nesprávné vystoupení' na schůdky vagonu nelze poklád,ati ani za
mezitímní přičinu úrazu. spolu s příhodou v dopravě. Není proto pro
žalobní nárok vyvozovany ze zákona o mčeni železnic nezbytného
předpokIadu pOdl'e § 1 toh-oto "'kona.
čís.

15176.

Právnická osoba jako zaměstuavatel musí projeviti vůli smerUjlCl
změně služebního poměru (sníženi odměny) způsobem ve stanovách
. předepsaným. Nedostatek ten nemůže býti nahrazen projevem jejího
funkcionáře, pokud není k tomu zmocněn, vůči zaměstuanci, ani když zaměstnanec proti změně nic nenamítal a přijímal snížené požitky.
ke

čís.

15175.
Není příhodou v dopravě, utrpěl-Ii úraz cestujicí, Jenž ve stanici vy_o
stoupU z vlaku na nesprávné straně (odvrácené od nástupiště).
(Rozh. ze dne 6. května 1936, Rv II 675/35.)

(Rozh. ze dne 6.
žalobce

opřel

května

1936, Rv II 142/36.)

žalohní nárok na zažalovanou remuneraci o smlouvu

se žalovaným cukrova-rem sjednanou. Žalovaný cukrovar namítl, že
32'
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změně smlouvy se žalobcem tim, že žal~bce, když mu bylo
sděl.eno, že se ,mu. nedostane mimořádné remunerace a že, hude-li na ní
trvati, může práci žalovaného cukrovaru opustiti, nevyvodil žádných
důsledků z tohoto sděleni, nýbrž setrval ve službě u žalovaného cukrovaru, přijímal plat, řádnou remuneracia natmálni pO'žitky, nikdy se však
od ro",u 1931, pokud se týče 1932 n,ezmíni!, že mu náleží také zažalovaná mimořádná remUHerace. Tím prý se této remunerace vzdal. Žalob~
bylo vyhověno s o u d Y vše ch tří s t o I i c, n e j v y Š š i m s o ude m z ,těchto

došlo ke

I

důvodů:

Žalovaný cukrovar namítl pouze, že v roce 1931 a v roce 1932 byla
žádost žalobcova o vyplacení remunerace zamítnuta a že Ing. F. na žádost žalobcovu, by mohl žádost o vyplaceni remunerace před správni
radou o.pětovati, mu sdělil, že správní rada o jeho žádostí sotva bude
jednati, nemůže-Ii se vykázati pí,semnou smlouvou. Zbývá tedy jen sdě
leni., které učinil žalobci mí,stopředseda žalovaného cukrovaru Franti-'
šek Z. v roce 1932. Než žalovaným cukrovarem ne'6ylo vůbec tvrzeno,
že se jeho správní rada usnesla, aby žalobci byl.o sděleno, že s nim bude
sjednána nějaká nová smlou,va o sní'žených slu·žebnkh požitcích, a že
FranUšek .Z. jako, člen správní rady žalovaného cukrovaru má žalobci
'.I,činiti nabfdku na změnu smlouvy v této části. Neprokázal-Ii však žalovaný cukrovar, -pokud jde ()

změnu

úmlurvy o remuneraci, že projevil

svou vůli způsobem, st"novami předepsaným, t. j. usnesenim správni
rady, nemohla ovšem "ni prohlášením místopředsedy správni rady cu..<fovaru k žalobci býti založena nová sml,ouva upra\'ující jeho služebni
plat jin"k, než jaký měl dosud, včítaje v to i remuneraci. Nesejde ani
na tom, ida se žalobce ještě v mce 1932 a v roce 1934 nedomáhal
II správní rady vyplacení remunerace, ježto nedomáhání se této remunerace nemohlo samoo sobě způsobiti změnu smlouvy o výši služebniho platu se žalovan:0m cukrovarem sjednané, projeví-l-Ii žalobce i podle
tV,rzení ža1'ovanéhO', cukrO'varu saméhO' jinakýl1f způsO'bem, že na .svém
narokuna zažalovanou remullleraci trvá přes to, že mu její vyplaceni
bylo odmítnuto. K zachování jeho nároku nebylo třeba, aby se domáhal
vyplaceni remunerace každý rok nebo dokonce při každé výplatě SVýCil
pravidelných služebnÍlCh platů; neuplatn.ění práva jemu ze smlouvy proti
žalovanému cukrovaru při'Slušejídho nemělo pro něho podle zákona za
zjištěných okolností žádný jiný následek, než že by po uplynutí lhůty
promlčecí nemohl svůj nárok již s úspěchem zažalovati.

Srov. Sb. n. s.

čis.

14931.

Prvni soud vynesl rozsudek v senátě, jehož členem byl soudce laik,
který nebyl přítomen celému řízení, zejmén,a ne ústnimu jednání, při
němž byli vyslýcháni svědci, na jejichž výpověc\.ech byl založen rOzsudek' O d vol a c í s o u d potvrdil rozsudek prvého soudu.
Ne j vy Š š í s o II d uložil prvému soudu nové jednání a rozhodnutí..
D

ů

vod y:

Po,stupem procesního soudu, který neopakoval při změně senátu dů
svědky již před tím vyslechnutými" nýbrž jen podle § 138 c. ř. s.
předvedl podstatné výsledky dřívějšího jednání, ač již podle první věty
tohoto paragrafu a § 412 c. ř. s. měl projednávati znovu, kteroužto vadu
v odvolání vytknutou odvolací soud pomi<nul mlčením, byla porušena
zásada bezprostřednosti vyslovená v § 412 c. ř. s., kterážto vada nemohla býti zahlazena ani opomi'nutim výtky podle § 196 c. ř. s., neboť
jde o předpis, jehož šetření se nemůže strana účinně vzdáti (§§ 412,
odst. 2, H16, odst. 2 c. ř. s., vi,z rozhodnutí čís. 11524 Sb. n. s.).
kaz

čís.

15178.

Smluvená ztráta fuňt jako následek prodlení v placeni nastává v poohybnosti jen tehdy, bylo-Ii prodlení zaviněno dlužnlkem.
(Rozh. ze dne 7.

května

1936, Rv 11671/34.)

Žalovaný se zavázal mimosoudnim nall"Ovnání'1l1 zaplatiti žalobkyni
na původní její pohledávku menší částku v určitých splátkách pod ztrátou lhůt. První splátka byla splatná dne 31. prosi'nce 1932. žalovaný
dne 30. pwsince 1932 přiki!zal spořitelně své obce, aby žalobkyni tuto
splatnou částku poukázala, což mu také bylo připověděno, avšak pro
onemocnění spořitelních úřední,ků a pro přesídlení ústavu do jiných mÍ-stnosti byla splátka poukázána teprve dine 4. ledna 1933 a došla dne
7. ledna 1933 žalob-kymÍ. Žalobkyně tvrdíc, že nastala ztráta lhůt, zažalovala cel<ou pohl<edáv<ku. P r v Ý s o u d žalobu zamítl. O d vol a c i
s o u d, přikloniv se k právnímu hledis",u žalobkyninu, uznal podle žaloby.
N e j v y Š š i s o u d obnovi'l rozsudek prvého soudu.

D ů vod y:
čís.

15177.

Jde o vadnost řizenl, nastala-li v řízení před obchodním soudem
změna v osobě soudce laika a nebyla-Ii věc před změněným senátem
znovu projednána.
(Rozh. ze c\.ne 7.

května

1936, Rv 1 595/34.)

Žalovaný shledává mylnost napadeného rozsudku v názoru, že J1Z
objektivní prodlení v placeni oprávňovalo žalobkyni uplatniti následky
smluvené ztráty lhůt, a poukazuje na to, že prodlení dlužníkovo před
pokládá zavinění, čemuž na,svědčl.lje i zařadění § 1334 obč. zá!k. pocl
ustanovení občanského práva o náhra'dě škody, že však o nějakém zavinění dlužníkově v projednávaném případě nemůže býti řeči. Davolateli

-

čí,s.
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nutno phsvědčiti, třebaže náJzor jím zastávaný je v nauce sporný. Zákon
upravuje sice v § 1333 obč. zák povinnost dlužní,kovu, zaplatiti věřiteli
v případě prodlení vymíněného placení dluObné jistiny úroky z prodlení,
aniž tu předpokládá i subjektivní zavinění dlužníkovo. Občanský
zákon však neupravuje výslovně smluvenou ztrátu Ihut jako následek.
prodl'ení dlužníkova a nu,tno proto z toho, že ustanovení § 1334 obč.
záck. je zařaděno mezi předpisy o náchradé škody a výjimku v § 1333 obč.
zák. stanovenou nelze rozšíři1i., míti za to, že tento smluvníl následek
prodlení v placení, nas,tane pouze tehdy, bylo-li prodlení dlužníkem podle
§§ 1294, 1295 obč. zák. zaviněno. Ježto dovolatele takové zaviněni nestíhá, bylo jeho, dovolání vyhověno.
čís.

15179.

K žalobě o prohlášení manželství, jemuž vadí překážka veřejného
práva, za neplatné podle dvorského dekretu ze dne 27. června 1837
čís. 208 Sb. z. s., jest oprávněn jen ten, kdo byl zkrácen uzavřením
neplatného manželství.
(Rozh. ze d,ne 7. května 1936, Rv 1381/36.)
Žalobkyně přednesly,

že jejich otec uZaJvřel po 'smrti své první mam~
s Pavlinou EmíW, provdanou nyní N., klerá dosud úje,
občaJnský sňatek v Německu. Manželství toto bylo rozloučeno; otec žalobkyň, fím~ký katoHik, uzavřel potom v r. 1900 třetí sňatek s Ad€'ktidou
G. podle nmsko~katolického ritu tvrdě, že je vdovec. Žalobkyně mají
za to, že uzavření tohoto sňatku bránila překážka § 111 obč. zák., že
šlo tudí:ž o manželství bigamkké, a domáhají se prohlášení tohoto manžel,ství za neplatné ,proto, že jejich o,tec, jsa v omylu o platnosti tohoto
manželství, ustanovil za universáclní dédi'čku svého jmění Adelaidu G.,
t",kže žalobkyně m"'jÍl nárok jen na povinný díl. Ni žš í s o u d y žalobu zam&t],y, o d vol ac í s o u! d v podstatě proto, že předpis § 111
obč. zák. byl zru;šen § 25 rozL zák., k čemuž jest vzhkdem k § 124 úst.
listíny vždy a za všech okolností hleděti.
N e j v y Š š í so u d nevyhověl dovolání,.
ždky

sňatek

Důvody:

Vzhledem k zásaJdě vyšetřov,ací o'Vládající řízení o neplatnost man·
želství (§ 14 dvorního dekretu ze dne 23. srpna 1819 čís. 1595 Sb. z. S.,
§ 10 nařízení, ministerstva spravedlnosti ze dine 9. prosince 1897 čís. 283
ř. z.), jest především zJkoumati z úřadu, ~da žaJlujícístrana jest oprávněna k žalobě n" neplatnost manželství,. N" tuto otázku j,est odpověděti záporně. Podle § 28 záJkona ze dne 22. května 19'19 čís. 320 Sb.
z. a n. jest vyšetřiti z úřední' povinnosti nepl:atnost manželství, jsou-li
mu v cestěpřekáJžky §§ 56, 62, 65, 68 obč. zák. a § 8 (§ 12, odst. 2)
tohoto zákona. Ve vše,ch ostatníoh pHpadech sluší vyčkati žácdosti těch,
kteří byli uza'Vřením neplatnéJho manželství zkráceni ve svých právech.

V zákoně čís. 320/19, ze]mena v jeho § 28 (stejně jako ve zmšené11l
§ 94 ohč. zák.) není zmínky o tom, zda a kdy má nastati úřední, vyšetřo~
vání neplatnosti manželství v případě, že jeden nebo oba manželé jii
zemřeli. Není tedy v novém zákoně manželském předpisu upravujícího
tento ,případ a proto nwtno pokládati za nezrušený a dosud platný v té
přéčině dvorský dekret ze dne 27. června 1837 Čí,s. 208 Sb. z. s. (dekret
dvor. kanceláře z 13. července 1837 Sb. z. pol., sv. 65, str. 417, Kro. patschek-Pichl, III. sv., ČÍ's. 123), podle něhož po úmru' jednoho manžela
nebo obou manželů múže býti vyšetřování neplatnosti prováděno z mod
úřední jen tehdy, je-li žácdáno o vyšetření a rozhodnutí zájemci, opráv ..
nčnými k uplatnění nároků soukromoprávnfch, nebo žádá-Ii o to trestni
soudce nebo úřad správní v zájmu státní správy (srov. rozh. čls. 13495
Sb. n. s.). V souzeném případě oba manželé nejsou již na živu. O prohlá~
šení neplatnosti jeji'ch manželství nežádal však anetrestní soudce, ani
úřad správní, nýbrž dcery manželovy jako jeho zákonné dědi'čky. Jest
tedy, a,č jde podle tvrzení žalobkyň o překážku veřejného práva (§ 62
o:bč. zák.), ve smyslu svrchu vyloženého ustanovení dvor. dekretu čís.
208/1837 oprávnění k žalobě posuzovati podle c1mhého odstavce § 28
zá:kona čls. 320/19, podle kterého jest oprávněn k žádosti za prohlášení
m;platnosti manželství, k d o u z a vře 'TI í ll' neplatného manželství, byl
zkrácen ve svých právech. Dovohtelky opřely svůj zájem o prohlášení
neplatnosti manže],ství jejkh otce o to, že otec svou zemřelou třetí manželku ustanovil v testamentu unLversálnl děd'ičkou, tvrdíce, že tak učinil
proto, že při zřízení posledního pořízení byl mylného přesvědčení, že
jeho třetí maniielství je platné a že následkem toho dovolatelky z jeho
pozůstalosti by dostaly jen po'vinný dí:!. Nehledíc ani k tomu, že dovolatelky s",my v žalobě uvedly, že Zll'stavitel při uzavření třetího sňatku
zaJmlčel své manže],ství druhé (v německé říši rozvedené ze svazku, t. j.
podle n"ší právnkké terminologie rozloučené), a že faráři k docílení
sňa tku předložil pouze úmrtní list své první manželky, takže ,podle vlastního před'nesu dovolatele!k ,nemohl býti v omylu ll' neplatnosti třetího·
své,ho manželství podle zákonů tehdy platných, předpokládá druhý odstavec § 28 zákona Čí's. 320/19, aby zkrácení práv toho, l<do, se domáhá
soudního výroku o neplatnosti maJnžel'ství, nastalo uzavřením neplaj~
ného manželství (srovnej rozhodnutí, Čí's. 4067 Sb. 11. s.). Vsomeném
případě však nenastalo zkrácení, žalobkyň uzavřením třetího manželství
jejich otce, neboť túm se na jejich dědickém právu nic nezměnHo. Z'kráceny mohly býti jen jeho testamentem, nikoN, však uzavřením diomněle
neplatného manželstvÍ. Nelze ,proto přiznati dovolatelkám oprácvnění
k žalobě na neplatnost manželství,.
čis.

Procesní způsobilost
mazem z rejstříku.

veřejné

(Rozh. ze drue 7.
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obchodní

lwětna

společnosti

pomíjí teprve vý-

1936, Rv I 471/36.)
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V odvolání do odsuzujícího rozsudku namítala žalovaná veřejná ob-chodní' společnost zmatek podle § 477 čís. 5 c. ř. s., jejž spatřovala
v tom, že žaloba byla doručena její bývalé veřejné společnici, ač
žalov1lJná v té době jí,ž neexistovala a byla podána žádost o výmaz její
z obchodního rej-stříl!<u. O cl vol a c í s o u d zamitl odvoláni.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl rekursu.
Důvody:

žaloba byla podána cine 9. Hstopadu 1935 na žalovanou protokolovanou firmu a doručena dne 14. Id'stopadu 1935 její bývalé společnici
F. R. V této době nebyl výmaz žalované firmy v obchodním rejstříku
uskutečněn, ježto byl proveden teprve dne 23. listopadu 1935. Procesn,
způsobilost veřejné obchodní společnosti nepomíjí jíž jejím zánikem,.
nýbrž teprve výmazem z rejstříku, jak z ustanovení čl. 129 obch. zák.
patrno (Sb. n. s. Čí,s. 2230, 2282), a nemá proto to, co žalovaná uvádí
v opravném řízení, právního významu, poněvadž fwktický zánik žalované
fírmy, ač-Ii nastal, nebyv zaps<in do obchodního rejstříku, nemá účínku
proh třetím, ani proti soudu, který posuzuje procesní zpúsobi1ost a prov"di doručení z úřadu. Toho se čl. 111 obch. zák. nedotýká a rovněž
ne č1. 123 obeh. zák. Řizení Inebylo tudíž zmatečné podle Č. 5 § 477 c. ř. s.,
byla-Ií žaloba před prove>leným výmawm firmy doručena k vlastním
mkám tehdejší spo],ečnicí žalované 'obchodní společnosti. Pro tuto proce'sní ot<izku nemá významu, zda žalobce o faktickém zániku fi'rmy
v době pod'ání ža,I-oby věděl či nevěděl.
čís.
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Předpis § 44 zák. čís. 154/34 Sb. z. a n. jest předpisem donucujicím
zaměstnanci přiznivějším, než byl předpis § 39 zák. čis. 20/10 ř. z.
Zanlěstnavatel jest povinen vydati zaměstnanci při skončeni služebníhO' pcměrupísemné vysvědčeni vždy, i bez žádosti zaměstnancovy;
nárokutcho se nemůže zaměstnanec vzdáti ani pc skončeni pracovnlho

a

poměru.

(Ro,zh. ze dne 7.

května

1936, Rv I 794/36.)

žalobce byl zaměstnán u ž8Jované firmy od 1. srpna 1933 do 3. října
1934 jako správce. Po s!<Jončení služebního poměru mu žalovaná nevydala vysvědčenÍ< ani nevyhověla včas jeho žádosti za vydilní vysvědčení
a zaslala mu je teprve po podání této žaloby. V ní uplatňuje žalobce
nárok na náhradu škody tvrdě, že byl od 1. května 1935 přijat jakl
'1prirvce provo'zu u firn-Jjy N., a'v,šak pod podminkou, že před Um,to dnem
předloží v)r'svBdčeni o své dosavadní služební či'nnostL To nemohl uČÍlnit;
a proto k nastoupení, služby u Urmy N. nedošlo. Niž š í s o u d y ža~
lob", zamítly.
Ne j vy Š š í s o II d uložil odvolaCÍmu soudu nové jednání a rozhodnutI.

D U vod y:
žalobce byl u žalované firmy v době od 1. srpna 1933 do 3. hjna 1934
jako správce provozu. Podle § 56 zákona Čí,s. 154/34 Sb. z.
a n. platí ustanovení tohoto zákona i pro pracovní poměry, které trvají
v den účinnosti zákona (1. j. dne 19. srpna 1934), pokud JSou tato ustanovení pro zaměstnance příznivější a pokud práva jimi zaměstnancum
přiznaná nemohou býti smlo~vou zkrácena ani zrušena. ~ř;clpis § 44
cit. zák. je shodny s § 39 zakana o obchodmch pomocDlclch ze dne
16. ledna 1910 čís. 20 ř. z., až na to, že podmínkou zaměstnavatelovy
povinnosti podlé nového zálkona ne,ní žádost zaměstnancova, jak tomu
bylo podle § 39 zákona o obohodních pomocnících. Nový pře~pis Je
tudíž pro zaměstnance přLzni,vějši a zároveň jde o donucovací predpls,
jak zřejmo z ustanovení § 53 zák. ČÍ's. 154/34 Sb. z. a n. Jest tedy na
sporný služební poměr použm ustanoveni § 44 zák. čís. 154/~4 Sb; z.
a n. Podle tohoto předpisu jest zaměstnavatel povinen vydalt zamestnanci při skončení pracovní,ho poměru potvrzení o zaměstn"ní, které
musi býti vždy pí,semné a obs"hovati údaje o dohě a způsobu zaměst
nání. Tato povinnost stíhá zamě'stnavatele vždy, nikoli jen na žádost
zaměstnancovu. Zaměstnavatel je povinen potvrzení vydati, to znamená,
že je musí připravi,ti a z"městnanec má si je vyzvednouti' u. zaměst
navatele. V souzené věci žalovaná fi'rma žalobci sporné vysvědčení nevyelala ani při skončeni pracovniho poměru, ani poté, když je žalobce
dopis'em ze dne 4. dubna 1935 na ní žád·al, žalobce ani o tom neuvě
domila, že sporné potvrzení je u ní k jeho disposici, aby si je vyzvedl
UJ"čitého dne, a potvrzení zas-Iala žalobci teprve po domčení žaloby, a to
clne 8. května 1935, pokud se týče, když žalobce žádal doplnění potvrzení,
d,ne 21. kv,ětna 1935. Zaměstnanec může požadovati na zaměstnavatelt
ná!hradu škody, která mu vznikla nevydáním nebo opožděným vydáním
vysvědčení. V souzené věci jde o opožděné vydání, ježto žalovaná firma
nen"bídIa žalobci vysvědčení, o kteréž jde, již při s!<on,čení pracovního
poměru, ani nevyhověla jeho pozdější žádosti (; vydáni včas, 1. j. bez
zbytečného průtahu, nýbrž odložila vyří,zení víc než o měsíc. Nároku na
potvrzení podle § 44 cit. z;fuk. nelze se vzdáti ani při skončení pracovn,ho poměru, ani po tomto, skončení, ježto platná jsou jen ujednání u~a
vřená při ukončení pracovniho poměm, pokud jd,e o úpravll hmotnych
otázek vzniklýoh teprv,e nWSlleclkem tohoto ukončeni (Sb. n. s. čís. 3750),
n,i'koli též pokud jde o povinnosti, ul'Ožené zaměstnavateH z důvodů veřejnoprávních (sociálněpolitických, policejních a pod.), jak tomu je při
vydáni potvrzení o z"městnánÍ. Nemá tedy význam námitka žalova·né
firmy, že žalobce při skončení pracovního poměru prohlá,si!, že nemá
žá!dlných nároků protí žwlované firmě. Nesejde ani na tom, že ž"lobce
v dopilse ze dne 4. dubna 1935 užili, obratu, jímž Se mohla firma cítiti
ulraJženou, bylo-H jen z ohsaJhul tohoto dopisu zřejmé, čeho se žalobce
vlastně domáhá a že žádá vydání nenabídnutého mu dosud vysvědčení.
žalobce nemulselpodle § 44 zák. čís. 154/34 Sb. z. a n. žádati na Hrmě,
aby mu vydalaJ potvrzení o zaměstnání. Učinil-Ii tak a nepoháněl-li vyřízení, nemůže mu to býti na újmU!, zvl1áště lkdyž fkma mu ani neoznámlla,
zaměstnán
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že Je. oc.hotn~ mu toto ~ysvědčení vydati, aDI no nevyzvala, aby si vysvedcem u nI vyzvedl, Jak nebylo sporno mezi slran"mi. Zaměstnanec
musí podle § 1295 obč. zák ovšem dokázati škodu. Žalobce tvrdil že
byl firmou Jan N. přij"t j<iko správce provozu a dHovedoucí' od
1. lovětna 1935 pod podmínkou, že ji před tímto dnem odevzdá potvrzení
žalo;rané firmy o své služební činn.osti, a že této podmínce nemohl vy~
~.ovetI, pokud se tý.č.e by,1 později odmlítnut firmou Jan N. proto, že
zalov'lJJ.1a hrn:~ mu vc"s nevydal,a řádné potvrzení o z"městnání podle
§ 4~. zakona CIS. 154/~4 S? z. a n. Tento přednes, kdyby byl prokázán,
stacIl by k opodstatnen!. zaloby o náhradu škody, a to najmě, hledí"li
~e k tom~,. Ž': přI dnešníc.h nepříznivých poměrech na pracovním trhu
za'lohcl zreJme nebylo mozno, byl-li od\níltnut fírmou N. v krátké době
najíti jiné zéťměstnání.
'
čís.
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Kdo zaplatil státu poplatkový dluh vyměřený z právního jednáni,
kterého se sám zúčastnil, ačkoliv platebni rozkaz (správní akt) smě
řoval formálně proti jiné osobě, nemůže se domáhati vráceni zaplaceného poplatku pořadem práva.
(Rozh. ze dne 8. května 1936, R I 542/36.)
Platebním rozkazem Úřadu pro vyměřování poplatků v P. ze dne
31. prosince 1928 byl vyměřen z dohody určitých výroben poplatek
v zažalované výši. Platební rozkaz byl adresov<'ln pří,slušnému spolku
oněch výroben, ale nebyl mu domčen, nýbrž byl přijat v místnostech
jinéJho spolku. Proti tomuto platebnímu rozkazu podal stížnost žalující
Společný výbor jako'žto plnomocník liTem, které dohodu uzavřely. Stížnost byla rozhodnutím zemského linančního ředitelství v P. z v ě cn Ý ch důvodů z,"milnuta. Proti tomuto rozhodnutí podaly výrobny
u,za'vřevší dohodu, zaJstoulPené Společným výborem,stílžnost k nejvyšSImu správnímu soudu, kte·rá byla nálezem z února 1935 odmítnu,ta
proto, že poplatek předepsaný platebním rozkazem Úřadu pro vvměřo
vání poplatků byl' předepsán ji,nému spolku a nikoliv stěžujícím- si firmám, které byly zastoupeny Spo,lečným výba>rem. Poplatek byl 16. února
1929 zaplacen Společným výborem. Tvrdě, že poplatek ten zaplatil indebite, domáhá se Spo'lečný výbor (lirmy v něm sdružené a uzavřevší
dohodu, z níž hyl poplatek vyměřen,) na žalovaném stMu jeho vrácení.
P r v Ý s o ll" d vyhověl' námi,!ce nepřípustnosti pořadu práva a žalobu
odmítL Rek [HS n í· s o u d námitce nepřípustno'sti pořadu práva ne-

vyhověL

N ejvy

-

Š

š í s o u d obnovH usnesení prvého soudu.
D

ů

vo dy:

V otázce přípustnosti pořadu práva nesejde na tom, že žalující strana
po právní stránce 01P,rá žalobni nárok o předpis § 1431 obč. zák.,
tedy o předpis soukromého práva. K posouzeni, zda jde o občanskou

věc

ve smyslu § 1 j. n., dllužno v každém konkretním ,případ·ě přihléd
noutí k tomu, jak se uplatněný nárok jeví podle tvrzených právních sku· tečností, ·z nichž se nárok dovozuje. V so'ltlzeném pří1padě se žalující
strana o,púrá výlučně jenom o nález nejvyš.šíiho správního soudu z února
1935, který jí upřel legítímaci ke stí-žnosti z toho formálního důvodu,
· že správní akt pod,le svého znění směřuje proti jiné právní osobě a
n,ikoU proti stěžovatelům. Tím ovšem bylaJ vyřízena pralvo!platně jenom
otázka fegiHmace ke stížností, ale nebyly řešeny otávky, zda pop latkový dluh, který žalujkí strana zaplati.la, byl s věcného hlediska cizím
dlllhem, což by bylo prvním předpokladem nárolou obdobného § 1431
obč. zák. DIUlžno tu, přihléelnouti k přednesu samé ž.alllljící strany,
pod.le něhož šlo sku,tečně o poplatek z právního jednáJní, kterého se žalující strana zúčastnila, že platební příkaz, ačkoliv Se formálně týkal
útvaru, který prý neexistuje (což ani ji nemohlo ujíti), z věcných d,ů··
vodů vzala v odpor, že pak poplatek dokonce sama ",platila, z čehož
přece dlužno usouditi, že sama uznávala prá'vní souvislost mezi platebním příkazem a z něho prýštící platební povi,nností na straně jedné a
sebou s"mou a nepřímo sama připouštěla, že v platebním příkazu je
nedopatřením jenom nepřesné nebo fornúl,ně nesprávné označení popl.atníka, který je k placení vémě povi,nen a proti němuž vlastně platební příkaz směřuje. Zkoumati právní dosah těchto otázek, jež by mu.sely býti vzaty v úvahu, a jejkh účínek na právní mo'c platebního
rozkazu a jemu ná'sleelujícího placení, neni však povolán soud; v nich
· nejele o vě>c ohčanskoprá,vnr..
čís.
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Advokát jako zástupce chudé strany může žádati na svém klientu
doplaceni své odměny jen při odněH práva chudých podle § 68, odst. 2
c. ř. s., nil<oliv také při vyslovení zániku práva chudých podle § 68,
odst. 1 c. ř. s.
(Rozh. ze dne 8.

května

1936, Rv I 1173/34.)

Žalobce byl usnesením krajského soudu v P. ze dne 12. Ji.stopadu
1930 u.stanoven, by bezplatně zastupoval nezletj.Jé žalované ve sporech
proti jisté pojišťovně, jež pro žalované skončil úspěšně; zažalované pohledávky byly poji,šť·ovno>u pro žalované ž"lobci odevzdány a jím složeny II okresnílho soudu v H. Usnesením vrchního soudu v P. ze d,ne
24. května 1933 bylo vysloveno, že pro b u do o u c n o s t zaniká práva
chudých žalovanéstraJně povolené a že se žalobCe dalšího hezplatného
zastupování žalované str"ny zprošťuie. Poklid pak se žalobce domáJhal
toho, aby zánik práva chudých byl vysloven i pro minu.Iost, pro celý
spor v prvé i v drwhé stohci, byl jeho návrh zamítnut SI poukaz'em, že
nejele o případ § 69 c. ř. s. Žalobce má za to, že jsa ustanoven Z,;stuiPcem
chudých má nárok na zaplacení palnlárního účtu. Zastupování twkové
jelst jen prozatím bezplatné (§ 64, odsl. 3 c. ř. s.) a nárok na toto za-

50S
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stoupení zaníká změnou majetkových poměrů strany. Domá.há se proto
žalobou zaplacení palmárního účtu. Žaloba byla zamítnuta s o u d'y
vše c h tří s t o I i c, n e j v y Š š í m s o ude m z těchto
d

ů

vod ů:

~~dle § 71 c. L s. může soud, nastanou-li podmínky pro dodatečné
odnelI p;ava chud'ych, na návrh účastníka přidržeti stranu, která požívala prava ch~dych, I k doplacení odměny advokáta, a pravoplatné
s.oudm ~sn.esem o !o~ Jest vykonatelné na jmění této strany, takže již
tlm Je Zl'skan exek~cnI lItul. Z tohoto ustanovení nižší soudy (v souhlasu
s § 68, :,dst ~ c'. r. s: a ~,motuvy k § 68 c. ř. s.) správně usoudily, že
P?dle predplsu clvIlnlho radu soudního jsou účinky zániku práva chudyd1, (§ ~8, odst 1 c. ř .. s.) a, o~,nětí'práva chUldých (§ 68, odst. 2 c. ř. s.)
ruzne; a ze ~~s}oven.-1I Jen za~Ik prava chudý,ch, není strama dříve právo
~hu~ych mapcI pov,~na doplaceti to, od čeho byla dosud osvobozena,
ze vsak, bylo-II Jl pravo chudých odňato, je k tomu povinma. Mínění dóv?.tat.elo~o, že opak vyplývá z toho, že se advokát podle § 64 čís. 3 c. ř. s.
znlz~le "len ,k ~rozatím?ě bezpl'atnému hájení právohudé stf<tny, n.ení
spravne .. Vz,~yt, advoka,tu ,chud:é str.any jest vždy vyhrazena mo~nost,
aby po uspesnem, skoncem Sporu náhradu své odměny a svých výdajů.
Sl podle § 70 c. ; ~ s. vybr~1 přímo u odpůrce. Také v případě odnětí
p;av~ chudych muze ,advokat podle § 71 c. ř. s. žádati, aby ~trana byla
pndrzena k zapravem Jeho odměny. Podle § 16, pasl. odst. ad'!. ř. má
advolkát dokonce i prá'!o: naJbude-li chudá strana z procesu, ve kterém
b~la za,stoup,em, p~atebmc? prostředků (kterýžto předpoklad v souzenem pnp~de sp}nen nen.I), aby se I na ní samé domáhal odměny,
Zasto~'PenI chude stran} Jest tedy skutečně jen prozatfmně bezplatné,
ale ~ Jmém smys~u, nez míní dovolate!, a nelze proto z této prozatímnostI, u,suzovatI, ze by v každém při,padě - tedy i' peři zán,ku pr"va
chudych - strana mUSIla advokátovi doplatilI odměnu za úkony -dří've
vykonané, když v § 71 c. ř. s. bylo ustanoveno něco jiného. Předpis
§ 71 c. ř; s. upra.vuje, nejen řízeni, ale také předpoklady pro dódatečné
zaplacem advokatskych poplatků, totiž odnětí práva chudých podle
§ 68, .oclst. 2 c. ř; s., jehož účinlky platí ex tunc, kdežto při zániku práva
chudych pro zmenu v maJetkovych poměrech strany nastávají účinky ex
n~nc. Nelze proto souhlasItI s odpovědi mini.sterstva práv k § 71 c. ř. s.
(c. 44/1897 Věstniku), kteréž se dovolává i Neumannův komentář
(z ruku 1928, str. 605), ž·e ,prý přes ustanovení tohoto paragrafu může
se ~d;okát na" svédJří'veohUiclé str",ně d'omwhati odměny, když nabude
JakymkO'lw 71pusobem majetku. (Ve smyslu zde hájeném také Hora ll,
str. 102, 103, Sperl:, Lehrhuch der blirgerlichen Rechtspflege 1/3, str. 747,
Petschek: Der EnlIohnungsans,pmch d·es Armenanwaltes, str. 19).
čs.
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Šestiměsíční lhůtu § 933 obč, zák. jest počítati, byla-li věc vrácena
k opravě, od nového jejíhO dodáni po opravě,

pojem napravitelných vad,
Kdy může kupitel žádati zrušení kupní smlouvy,
· snadno napravitelné.
(Ro~h.

ze dne 8.

května

třebaže

jde o vady

1936, Rv I 1397/34.)

žalobkyně koupila od žalovaného radioOvý pří-stroj s tlampačem.
Objednáný přistroj byl dodán žalobkyni v prosinci 1932, ale ihned po
dod'ání řádně nefungoval a byl proto· žalovanému několikrMe vrácen
k opravě, byl od dubna 1933 doO záři 1933 u rllzných firem a byl žalc:bkyni n2lposled dod"n v listopadu 1933; ani poté řádně nefungoval. Zalobou, pod.anou v listopadu 1933, domáhá Se žalobkyně zrušení kupní
smlouvy a vrácení trhové ceny. Žalobě bylo vyhověno s 'O u d Y vše c h
tří s t o I i c, n e j v y Š š í m s 00 ude m z těchto
důvodů:

Tím, že žalovaný převzal jím dodaný, prý řádně nefungujíd přistroj
k opravě, Ulznal vady a zavázwl se případné vady přfstro.je napraviti,
by :přÍlstroj řádně fungov",l. NetUlngova'I,.,H ,p'ří,stroj řádně ani po opravě,
jde o vadu opraveného přístroje a jest šestiměsíční lhútu § 933 obč. zák.
· s<lmozřejmě počítati od dodání opraveného pří'stroje, tudíž od Jiostopadu
1933, takže žwloba ze správy poclaná ještě v tomto měsíd byla podána
· včas. žalobnímu nároku na zmšení loupní smlouvy (actio redhibitoria)
nevadí ani, že zjištěné vady přfstroje lze beze všeho napravíti a že by
· tato oprava stála 800--900 Kč. Neodstranitelnost vad ve smyslu § 932
obč. zák. není· pojmem technickým, o němž rozhoduje znalec, nýbrž
.pojmem právním, jehož posuzování přísluší jedinésouclu, který při tom
arciť přihlíži i k posudku znalcovu. Od'stranHeln,ými vadami ve smyslu
§ 932 obč. zák. jsou však jen takové, jež mohou býti odstraněny v při
měřené době. Tato doba jest u raeliových přístrojů spíše kratší než delší,
ježto jde o zboží, jež má sloužiti denní potřebě ihned po koupi. Přístroj
dodaný žalobkyni již v době po dodání v prosinci 1932 řádně nefungoval, žalobkyně jej vrátila několikráte žalovanému k opravě a přistroj
",ni po těchto až do měsíce Hstopadu 1933 trvajídch opraV<Í:ch nefungov<tl řádně. Z toho plyne, že přiměřená doba na opravu, za kterou
vzhledem k uvedenému účelu přístroje nemůže býti považována doba
mnoha měsíců, již dwvno uplynula, a to nutno přičítati jediné žalovanému, po případě výrobní firmě a jejímu zastupitelství, ježto nikdo z nich
nebyl schopen napraviti vady, jež podíe posudku znalcova jsou beze
všeho napravitelné. Je-li tomu tak, nezáleží na tom, že by žalobkyně mohla
iji,štěné vady dáti napraviti i nyní jiným odborníkem, který by nutné
. opravy provedl v přiměřené době na účet žalovaného, neboť zjištěnými
vadami přistroje bylo žalobkyni znemožněno jeho denní užfvání po do·bu
více než 10 měsíců po jeho koupi, a to se již nedá napraviti. Neodůvoc}
něna jest námitka dovolání, že koupě radiového přijímače a zvlá§tní'ho
tlampače nebyla jednotným právním jednáním, ježto oba předměty mají

-čís.
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různou provenienci a byly také zvlášť účtovány, a že proto žalobkyně
nemůže domáhati zrulšení koupě v příčině tlamp3Jče pro vady přijí
mače. Mezi str3Jnami není sporu o tom, že žalobkyně koupila oba před
měty, přijímač i tlampač, současně, a ježto· tlampač. i když byl účtován
zvláště a má jinou provenienci, je jen annexem přijímače, s nímž tvoří
jeden účelový celek, a byl žalobkyní koupen jen proto, že koupila při
jímač, nemůže býti pochybnosti, že se žalobkyně ffiiŮže domithaH též
zrušení koupě tlampače, }sou-I,i tu podmínky pro zrušení koupě přijí
mače. Že tlampače lze snad použíli i pro jiný přijímač, není, o sobě rozhodujícím, ježto žalobkyně nemusí vrácené kupni ceny za při'jímač poUlŽílti vůbec ke koupi jiného přijímače, tím méně ke koupi při'jítmače,
pifů nějž se hodí koulP·ený tÍ'<lmpač.

se

čís.
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Podmínkou nároku na ochranu podle § 11, odst. 3 zák. proti nek.
podnikového 'l-anzení může vzeC

soutěži jest, že 'l- použití pří'!-načného
jíti záměna ve styku zákaznickém.

(Rozh. ze dne 8.

května

1936, Rv I 1003/35.)

žalovaná pouu:ívá k označování ·svého zboží, a to elektrických, zejména radiových přítstrojů a sOUičástek, značky »L ... a« a n3Jbí.zí zboží
pod touto značkou v inserátech některých časopi'sů. žalobkyn.ě tvrdí,
že označení »L ... 'a« bylo pro ni za'Psáno u Obchodní, a živno'stenské
komory v Praze jako ochranná známka pro ovocné konservy, wkrovinky a čokoládu dne 31. května 1921 a cln·e 17. března 1931 byla
známka obnovena na další-ch 10 let a dne 10. července 1930. byla rozšířena též na poživatiny a tuky všeho druhu. Táž ochranná známka byla
zapsána mezinárodně u Mezinárodniho úřadu pro ochranw živnostenského vlastn.ictví v Bernu, dne 21. říina 1925 pro stejné druhy zboží. Po
dlouhou řadu let, a to nejméně po dobu zápisu uvedené ochranné známky,
užfvá prý' žalohkyně této zná,mky k označování zboží pocházejídho
z Jejího podniku, a to v takové mílře, že známka ta pIa-U za :pří'značnou
jak v kmzkh zá:ka~níd:ých, tak u překupníků a konsumentů pro její
podnik. Používá'ruím značky »L ... a«, takto přílzna.čnéa platíd v kruzich zákaznických za zvláoŠltní, zevnější zaří!zení podniku žalobkyně, dopouští ,se žalovaná nekal<ésoUitěže, a to nejen jednáním proti dobrým
mravům soutěže vůbec podle § 1 zák. proti nekalé soutěži z 19. července
1927 ·či!s. 111 Sb. z. a n., nýhrž též zejména zneužíváním podníko,vých
značek a zev,nějších zařízení podniku podle § 11, odst. 3 cit. zákona. Domáhá se proto žalobou· výroku, že žalovaná jest povinna zdržeti se dalšího užfváni značky» L ... a« pro označování. svéhO' zboží a dal'ší,ho nabízení zbožÍ' svého pod oznaJčení~m značkou »L ... a«, odstraniti značku
»L ... a« S'e všech předmět,ů, které uvádí do prodeje a odstraniti všechny
letáky, prospekty, ceníky a vůbec tiskopisy, v nichž zboží nabízené jest

označeno značkou

»L ... a«, pokud mlů,že jůmi nakládati. P
žalobu zamítl. .0 d vol· a c í s o u d uznal podle žaloby.
Ne j vy Š š í s o II d obnovíl rozsudek prvého soudu.

ľ

v Ý s o II d

O ův o d y:

Nejde o poznačení podniku, které by bylo lze klásti na roven jménu
nebo jkmě a jež by spadalo pod § ll, od·st. 1 zá'kona proti neka.lé soutěži, nýbrž jenom o poznačení zboží žalobkynilna, které se pro ono zboží
mezi zákazni.ctvem vžilo a které má žalobkyně dokonce pro lovocné konservy, wkrovinky a čokoládu známkově chráněno. Žaloba se neopírá
o mámkové právo, nýbd je vybudnváma na p.ředpi,sech § 11, odst. 3 a
podpůrně také na předpise § I záJkona .pmti nekalé soutěži. Neni o tom
pochyby, že takové mezi zákaznidvem .vžité poznačení zboží zna·čkou
»L ... a« je zařízením podniku, které má také majetkovou hodnotu, a to
ve smyslu § 11, ods·t. 3 cit. zák a .poŽí'vá oohrany tam stano·vené. Tako'vý nárok na ochranu podl.e § 1 i, odst. 3 cit. zák. a, se zřetdem k před
pi'su § 15, odst. 2 cit. zák bylo by žalobkynI pří.znatí, proti 'kte"émukoli
podnikateli, jenž by poulžil pro svůj závod jejího příznačného podnikového
zařízení (označení zboží), kdyby žalobkyně tím byla bezprostředně dotčena, jestližE' by z toho mohla vzejíti ve styku zákaznickém záměna.
Tato podmínka však v souzeném případě podle přednesený'ch skutkovýohokolností nebyla spln·ěna a nebyla splněna ani podmínka ochrany
podle § 1 zákona proti nekalé soutěži, pokud toto ustanovení zákona
má na mysli jenom taková jednání, která jsou zpúsobilá poškoditi soutěžitele a mohou tedy .míti zřejmě za následek hmotnou újmu žalobcovu.
V tomto směru není. rozdH.Ui mezi. připadly odst. 1 § 11 proti neka·lé soutěži,
který má chrániti podnikové nebo závodové jméno, a II něhož již v zamě
nitelnosti, kterou jest posuzovati podle konkretních okolností toho kterého ;případu, jest respektován také moment škodlivosti, a mezi případy
odst. 3, kde jde o ochranu podnikových zařízení a kde jest použíti oněch
ustanovení z oclstavce prvního. Jako .není· absolu,tní povahy ono právo
na jméno obchodní nEJbo závodov,é (vi!z talké d. 20 ohch. zák), nýbrž
si'há jenom do té miry, pokud poměry konkretního př~padu toho k praktickému účelu vy·žadují, tak nelze absolutní ochrany přiznati ani· takovému podnikovému zařízení, takovému označení zboží. Ja'k daleko smí
tako,vá ochrana sahati, <lJby nevedla k nežildoulCÍm chikanám, dlužno posouditi v každém jed.notlivém přepadě podle jeho okolností a pr3'ktická
potřeba musí zde býti vodítkem i hranicí. Rozhodnutí ds. 13522 Sb. n. S.,
jehož se dovolávala žalobkyně v odvolání, bud.uje podle sk,ulkového zji. štění .procesního soudu na docela jiném podkladě; v onom případu šlo
ske o dva technicky různé výrobky, ale přece ,ienom na oboUi stranách
'šlo o podniky potud podobné, že by se žalobkyně podle poslldku znalců
mchh zařídílti také na v}Črohll poulzder k 1'OŽÍ<s.kúm, a oba podniky náležely ke strojnímu průmyslu, třebaže ·pracovaly v různých oborech. Tam
ovšem nebylo výlučně rozhodné, že šlo o různé výrobky, protože tam
podle poměrů byt podklad pro případnou domněnku, že ten nebo onen
podnik sVllj provoz v tom nebo onom směru změnil. Tak tomu neni

I,F
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v. so~uzeném případě., Tu jde netoliko o docela různé zboží, u něhož je
zamena. co do poznacenl docela vyloučena, nýbrž u obou sporných stran
Jde take o zcela různé obory hospodářské činnosti, takže k domněrrkám
s nimiž operuje žalobkyně, není v sou,zeném případě podkladu. Na oněch
~omněnká~h }.e vyb~dován také předpoklad, že by žalobkyni mohla vzejllÍ! hmotna ujma. Ze by se rozšířením značek na jiné druhy výrobků
zdllskredlto,:"alo a!;e?o. znehodnotil:o její o~nač~ní, nemá rovněž podkladu
ve skutkov~n; zJl~!em. Za ~becne pl'atny aXIOm nelze to uznati, když
pod:~ pome.ru muze postačItI ochrana značky jenom pro určítý druh
zbo,zl (a ,daIe .ne~aha am ochr,an~ podle známkového práva) a když
dluz,no p;lz~aÍ!, z~ v h?spoda;skem provozu skutečně užívají téže
znac~y ruzn;.podmkatele pro ruzné dmhy zboží, aniž dochází proto ke
koh'slm a sÍ!znostem. Pro soudy rozhodné jsou při aplikaci práva vždy
zvláštní poměry toho kterého případu.
čís.
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~p~luv1astník !1emQvi!Qsti dané do dražby není 'Oprávněn k rekursu
proh prík1epu z duvodu, ze druhý spoluvlastník nebyl 'O dražbě zpraven.
NedQstatek zpravení spoluvlastníka oduvodňuje sám o sobě jeho
rekurs, l?roti u~~le~! při~lepu, i kdyby byl jiným zpusobem zvěděl
'O ct,:azoo: Zruslh jest prtklep cel é nemQvitQsti, byla-li nemQvitost
drazena JakQ celek a podle týchž dražebních podmínek.

(Rozh. ze dne 8. května 1936, R II 95/36.)
Do udělení příkl.epu v exek~ci nucenou dražbou nemovitostí podali
rekurs spoluvlastnIcI nemovItostI tvrd,ce, že jeden z nich nebylo dražbě
·?,praven. Rek u r s n i s o u d v)"hověl rekursu a zrt>šil usnesení prvého
s~,udu' o přú~lepu,a nařídil prvému soudu, by po.stupoval podle §§ 171
az lZ3. ex. r.. D. u.v od y: Podle § 171 ex. ř. jest dražební vyhlášku
domclt! ~e~l, JInym I straně po,~inné, a to podle předpisů platných
o d.?mc?vam z~:ob, tedy ~ vl<tstnlm rukám. V souzeném případě nebyla
drazebm vyhlaska dorucena jednomu ze spoludlu~níků vůbec neboť
nebylo při doručování dbáno ustanovení § 106 c. ř. s. O tom' ovšem
so~d ~xe~uční n,:,:ěďěl, neb?ť d:omčný Hst o vyhlášce dražební byl podepsan l~~nem ,stez.ovatelo."ym, ale podpis pnpojila jeho manželka ne~mocnena k pnjeh twkov,e postovní zásillky. Neprávem byl proto udělen
příklep, ježto vadila tomu překážka § 184 čís. 3 ex. ř.
N e j v y Š š í s o Ll d k dovo,lacímu rekursu vydražitelovu odmi·tl
r~l{ji,l"s povmne L~dmlly K. dO; usnesení prvého soudu, a pokud šlo o druheho s,poluvlastmka, dovolaclmu rekursu nevyhověl.
D ů vod y:
P.ředeslati jesS ž~ do~?lací rekurs jest přípustný, ježto usneseni
P!'V!ll sloILce .(ud'elujl'cl pnldep) n,ebylo vlastn,ě zrušeno - jak to vypdnl r<Jkursm soud --, nýbrž změněno tak, že příklep nebyl udělen. Ve

věci

samé jest dovolací rekurs jen v příčině LudmHy K odůvodněn. Ta
byla totiž o dražbě konané 28. ledna 1936 zpravena, k ní, se všwk
nedostavila a odporu nepodala, takže nebyla k rekmsu proti udělení pří
klepu podle 1. věty § 187 ex. ř. oprávněna. Oprá\'nění k rekursu nemůže
· odvozovati ani z ustwnovení poslední věty I. odstavce § 187 ex. ř., podle
které vada uvedená v § 184 čís. 3 může býti uplatněna do 14 dnů po
dražebním stání rekmsem osobami, které mají býti podle § 171, odst. 1
ex. ř. zpraveny o dražbě, i tehdy, když nebyly při dražebním stání pří
tomny. To neznamená, že by byly k rekursu oprávněny osoby o dražbě
zpravené i v přičině osob o dn:!~bě nezpravených, nýbrž ,toto ustanovení,
jak patrno již z jeho genese, se vztahuje jen na účastníky, l<teří nebyli
o ďražbě ~praveni. Vždyť zákon ustanoveními § 187 v pů.vodnílll1 znění
chránH předevšim důvěru vydražitelovu v plaltnost dražby, a ježto dražební rok se beztak veřejně vyhlašuje, poskytl právo k reku~su proti
uděleni p.říklepu jediné účastník)ům, 'kteří, při dražebním rol<u byli pří
tomni a pro vady v § 184 ex. ř. vytčené marně odlpor vznes!,i (§ 186
ex. ř.). Nemohl proto podle tohoto púvodníll1o doslovu nedostatek
~pra;vení vytýkaH ani účastník, který pomšením z"kona nebylo dražbě
zpraven a k ní se nedostavil. A zjevně jen tomuto nedostwtku mě], odpomoci čl. VIlI. čís. 24 novely čís. 118/1914 ř. z., který připojil k prvnímu
odstavci § 187 zmíněnou Iposlední větu,. Povinná Ludmil-a K byla však
· o dražebním stání zpravena, a proto jí ani podle nového znění § 187 ex. ř.
práv? k felk~rs~ nepřislušelo. Jinak je tomu ?hledně povinného Hynka K,
· Mery o drazbe nebyl zpraven a do 14 cinu podal rekurs proti udělení
přuk!ep~,. Podle toho, C? bylo ~rávě vfloženo,. byl tedy tento povLnný
· opravnen k rekuTsu a Je bezvyznamne, zda I bez soudního zpravení
o dražbě zvěděl a zda mohl se jíl zúčaJstniti (§ 477 čIs. 4c. ř. s.), nebo,f
okolnost, že účastníci O' dražebnfm stání zvěděli nebo podle vyhlášek
aneb z jiných důvodů zvěd~ti mohli, nenahrwzuje náležitost sklllteoného
·doručení dražebního edikhi, jejiž nedostatek sám o sobě podle § 184
čís. 3 ex. ř. a § 187 ex. ř. by dostačil.k odůvodnění odporu proti pří
klepu a stačí k odůvodnění rekursll. Řekms povinného Hynka K byl
prolo odůvodněn. a právem mu rekursn! 'soud vyhověl. Přes to všaM, že
byl rekurs Ludrmly K odmítnult a že Hyruku K náleží jen ideální polovIce nemovItostI do dražby dané, nemuže provedená dražba v příóně
pol?vice .Lud~ily K. zůstati v platnosti, neboť celé nemovitosti ,byly
d,azeny rako Jednotný celek a podle týchž dražebnkh podmínek, takže
oď~pření přfklepu v pří'čině idólní části má za následek odepření pří
klepu v přílčině celé nemovitostí.
čis.

15187.

Poznámka odpůrčí žalQby podle § 21 odp. ř. jest svou podstatou
proza~ 'Opatřením a platí 'O ni, i pokud jde o přípustnQst opravných
prQstředků a lhůt k nim, předpisy vztahujíci se na prozatímní opatřeni.

.

(Rozh ze dne 8.
Clvihd rozhodnuti XVlIU.

května

1936, RII 187/36.)
33
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P r v Ý s o II d povolil žalobci knihovni poznámku odpurčÍ' žaloby
podle § 21 odro řádu. Rek ll' r s oll i s o ll' d návrh na knihovn·í poznámku zamítl a odmítl dovolací rekurs žalobcův do tohoto rozhodnutí.
Ne j v y Š š i s o oU d odmítl rekurs do odmí,tacího usnesení rekursního soudu.
D ů vod y:
Podle § 402 ex. ř. v closlovu. čl. II čís. 2 zákona čís. 251/34 Sb. z.
a n. není proti rozhodnUlU soudu druhé stolice dalších opravných prostředků a platí- se zřetelem k § 65 ex. ř. také osmidenní lhůta rekursní.
Napadené Ulsnesení, jež jest rozhodnutím soudu druhé stolice o prozatímním opatření, bylo domčeno zástupci žalobcovu dne 12. února 1936
a rekurs datovaný dne 25. února 1936 byl podán II soudu prvé stolice
dne 26. úno·ra 1936, tedy po uplynuli osmidenní lhůty k rekursu. Byl
proto rekwrs odmí,tnut podle § 523 c. ř. S. a § 78 ex. ř. jaJko opožděný
i nepřípu'stný.
'
čis.

15188.

K otázce obchodní zvyklosti požadovati na pojistníku při
zrušení pojistného poměru doplaceni dobové slevy.
(Rozh. ze dne 9.

květnaJ

předčasném

smluvní doby. Tím popřela žalovaná pouze jsoucnost tvrzené obchodn!
zvyklosti, ale n<lnamílala, že i tehdy, kdyby tu byla taková obchodm
zvyklost, nedala by se z?'alo~t její II ža~ované př~dpoklád~~i .. Dovol~
lelka jest na omylu, tvrdl-h, ze obchodn! zvykl oslI lze pOUZltI pro vyklJJd vůle s'lmn jen tehdy, když smlu~ní ustano,vení jsou nejaJsná, nikoliv i tehdy, když smluvní strany určitý právní poměr ve smlouvě vůbec
neupqvily. Neboť nejasná smluvní ustanovení, jest vykládati podle § 915
obč. zák., pokud ovšem neodporují § 869 obč. Z<lk., a jsou proto pra, menem pro výklad vůIe stran především smlwvní ustanovení, což sice
může, ale nemusí vésti k zá'Věru, že se strany podřídily i obchodní zvyklosti pro výklad své vůle. Nebylo-li však o určitém právním poměm ~tra:
nami nk ujednáno, pak není tll' žádné smluvní ustanovení, z n<lhoz
by bylo lze vyložil~, vůli stran,. a nezbývá :než u~hýliti se k, ~bchodni
zvyklosti, kd~ž se zal obce na n., odv,oI~1 aJ Jl dokazal, a lodyz, zalov"na
nevyvrátHa predpoklady pro ]e]1 pountJ. - A čl. 279 obch. z<tkona nevylučuje pouŽÍlU obchodni zvyklosti při smlouvách, jež jsou vázány na
smlu~enou písemnou lo-rmu, jako tomu jest podle čl. 9 všeobecných p~
jišťovacích podmínek. Tvrzenou, obchodní zvyklo,st žalobkyně dokázala.
Připoušt",li zákon ('čJ. 279 obch. zák.), aby se přihlíželo k obchodním
zvyklostem při výkladu vůle stran, .neÍ'ze tu mluvHi' o jednO's'tmnném diktátu žalobkyně ani o jednání, jež by se příčno zásadám pocHvého obchodu a dohrým mmvům, jak se' ·dovola'telka marně snaží do~oditi.

1936, Rv I 1315/34.)
čís.

Žalujicí poji'šťovna .přednesla, že poskytovala žalované fi"mě při pojištění t. zv. ·dobové slevy pod podmínkou, že poji.stník zůstaJne u ní
v pojiMění po celou sml-uveollou dob Ul. Pojistnik však zrwšH pojišťovací
smlouvu předčasně a domáJhá se proto pojišťo\Ona na něm vráceni p~
skytnutých dobových s,lev tvrdi'c, že právo požadovati vrácení dobových slev jest obchodnj zvyklostí. P r v Ý s o u d žalobu zamítl. Odvol a c j. '0 'li' rl uznal podle žaloby.
N e j v y Š ~ í s o u- d nevyhověl dovolání.

s

Důvody:

Obchodní zvyklost jest jen po:mů·ckou k vYlpátrání skutečného úmyslu
stmn a jest ji jako každou jinou skutečnost dokázati v každém jednotlivém případě (rozhodnutí či's. 11196 Sb n. s.). Stačí proto, když žal'Ůbce,
dovolávající se obchodní zvyklosti, ji dokáže; brání-li .se žalovaná proti
použití pwkázaJné obchodní zvyklosti, mwsi ona mumílati a dokázati, že
nevěděla o obchodní zvyklosti nebo že znalost obchod,ní zvyklostí se
II ní předpoldádati nedala, a že neměla tudíž vůli jí se podříditi, pokud
by šlo o výklad vů!-e stran (srovnej rozho d'ntl'tí ČíIS. 13928 Sb. n. s.).
Ale žalovaná takovou n~mitku vů>bec nevmesla, neboť se omezila na to,
že prostě popřela přednes žaIobkyně, že jest obchodní zvyklostí nahraditi dobové sIevy při zruš>ení pojiošťovaci smlouvy před uplynutím

15189.

(§ 64 vyr. ř.l nebo zastavení (§ 65 vyr. ř.) vyrovnacího
povoleni exekuce proti úpadci přihlížeti z úřadu,
Vymáhající věřitel musi w žád'Ůsti o povoleni exekuce (nuceným zří
zením práva zástavního) uvésti a prokázat~ že vyrovnaci řízení bylo již
ukončeno nebo zastaveno, jinak jest exekučni návrh zamítnouti, třebas
poznámka ,zahájeni vyrovnacihO' řízeni byla již v den, kdy bylO' o žádosti soudem rozhodováno, z knih vymazána.
, K

řízení'

ukončeni
nelze při

(ROIzh. ze dne 9.

květn'a

1936, RII 185/36.)

Vymáhající věřitelka podala clne ll. listopadu 1935 návrh na eX,ekuci nuceným zřízením práva zástwvního, jejž p r v Ý s o u d us~e~~ntn:
z 28. Hstopadu' 1935 zamítl jako předčasný proto, že vyrovnacl nzem
. o jměni dlužníka bylo zastaveno dne 6, listopadu 1935 a 'poznámka vyrovnacího řízení byla z kmh vymazána teprve dne 26. ltstopadu 1935,
kdy se tedy vyrovnací Hzení· ipravoplatně skol1čiio. Rek u r sní s o u d
,uložil usnesením ze dne 27. prosince 1935 ,prvému souclu nové rozhodnutí. D ů vo- d y: účinky § 12 vyr. ř. trvaji ode dne vyvěšeni vyhlášky
o zahájeném vyrovnacím řízení až clo vyhlášení J.lSlOeS~n!, k,terÝ,m bylo
řízení zastaveno p'Ůdle § 65 vyr. ř. Zastavení, pak se vyhlasl' vereJne Ihned,
aniž by se vyčkalo pravomoci 'Usneseni zaslavovadho. Arciť výmaz po33'
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známek vztahujících se na vyrovnací řízení nařídí soud až po pravoplatnosti usnesení a dalších 15 dnech. Zřejmě tedy exístence povnámky
zavedení vyrovnacího nzení anebo její vymaz nemají žwdných právních
účinků samy o sobě, poznwmky mají účel toliko evídenční (§§ 8, 9
vyr. ř., § 74 konk. ř.). Žádost, došlá soudu dne 11. listopadu 1935,
byla tudíž podána ~ době, ,kdy účin!ky § 12 vyr. ř. jíž ne>trvaly. ježto
řízení vyrovnací bylo zastaveno dne 6. listopadu 1935, došlo ve spojení
s tím ihned k veřejné vyhlášce a pravoplatnost zastavovacího usnesení,
či trvání poznámky zavedeného vyrovnacího řízení v pozemkové knize
neměly p1lik jíž žádného právního významu. Exekuční žádost neměla
býti proto zamílttlUta z důvodů prvého soudu. jeho usneseni bylo tudíž
zmšíti a uložití, mu nové rozhodnutí. DovolaCÍ rekurs do tohoto usnesení
prvý soud potom usnesením ze dne 23. ledna 1936 oclmitl poukázav na
přeQpis § 527 (2) c. ř. s., a řídě ,se ,právnim nwzorem rekursního sOUJdu
vyhověl žádosti' za povolení exekuce Ulsnesením ze dne 9. ledna 1936.
Rek u r sní s o ud usnesením ze cine 25. března 1936 nevyhověl re-.
kursu do Ulsneseni prvého soudUl z 9. ledna 1936, vyhověl však rekursu
usne'Sením z téhož dne, pokud napadal odmítající usnesení z 23. ledna
1936, a uložil prvému soudu, by dovolací rekurs příjal a dále předložil
z d ů vod ů': Podle § 527, odst. 2c. ř. S. ve znění čl. I Čí's. 4 zák. Č. 251/
34 Sb. z. a ,no jest ustanoveno: »jestliže by usnesení v odpor vzaté bylo,
v druhé stoUd zrušeno a soudu prvé stolíce uloženo, a:by do pln ě
říz e n I učinil rozhodnuti nové, může rozhodnutí reku~sního soudu
toEko tenkráte býti vZaJto, v 'Odpor, když jest v něm ustanoveno, že má
býti přlkaz udělený prvé stolici vykonán teprve, až by usnesení. nabylo
,prw"ní; mod«. V rozhodnwtíl krajského soudiu v Olomoucí ze dne 27. prosince 1935 však nebylO' prvé stolici uloženo něja>ké dop ln ěn I ř liz e n í. TO'to rozhodnwtí krajského soudu zrušilo napaclené usnesení
prvé stolice a ani v důvodech nedal,o ,prvé stolíd pokyn, že by snad mělo
řízení před vydáním nového ro"hodnwtí býti něja;k doplněno, nýhrž bylo
v něm pouze dovozováno, že právní názor zanjatý prvou instancí .není
správný a že nebylO' dŮVO'du k odmí.tnutí žádosti za vklad práva zástavního. Nedostává se tudíž podstatná náležitost u~edená v § 527, odst. 2
C. ř. s., tom schází při!kaz pro prvou s1olíd, aby učinil no,vé mzhodnutí
teprve po doplnění řizení. Nelze proto ustanovení § 527, odst. 2 C. ř. S.
vztahovati na tento přílpad a měl proto prvni soud revisnl sUžnost ,před,lo
žiti za účelem rozhodnutí nejvyššímsouclem. N e j v y Š š í s o u dl vyhověl oběma dovolacím rekursi'tm ja!k do usneseni rekursního soudu ze
dne 27. prosínce 1935, tak i do usneseni téhož soudu ze dne 25. března
1936 a ~bnovj,j usnesení, prvého soudu ze dne 28. listopadu 1935.
Důvody:

Oba dovolací rekursy JMU pří,pustné. že jest přípustn'ý dovolaCí' rekurs protí usnesení rekulrsniho so,udu ze dne 27. prosince 1935, bylo
správně odůvodněno v usnesení rekufsníiho soudu ze dne 25. Mezna 1935
a stačí proto odkázati na ono odůvodnění. Tento dovolací rekurs jest
i di'tvodný. Neboť exekuční řád ustanovuje v § 88 ČíIS. 2, že pro povotení

a výkon vkladu nuceného zástavniho práva platí předpisy knihovního
zákona. Podle nich je rozhodným dnem jak pro PO'souzeni žádnsti n povolení exelruce nuceným zří,zením zástavního práva, tak i pro pořadí
zápisu den, kdy žádost došla k souclu povolujícímu a zároveň exekučnímu
a byla zapsána do deníku prO'kníhovní podání (viz rozhodnUTI čís. 8688
a 11273 Sb n. s.). jest proto mylný názor rekmsního soudu, že jest rozhodným den, kdy bylo o žádosti soudem rozhodováno. V souzeném pří
padě· došla žádost o pov01eni, exekuce nuceným zříilením práva zástavního k okresnímu souclu v š., jenž byl povO'lujícím a exekučním soudem,
dne ll. Jí.stopadu 1935, a tehdy poznwmk1li zaJt.ájení. vyrovnacilio říilení
v pozemkové knize ještě vymazána nebyla. Poně"adž ani soudce exekud povolující, 1liní knihovní soudce nesmíl 'konatí' šetření před rozhodnu~ím o žádos,(í, za povolenl exelouce neb o knihovnÍ. žádosti (§§ 3, 55,
odst. 2, druhá věta ex. ř. a § 95 ku. zák.), musil prvý soud rozhndnouti
pou'ze podle obs1lihu Hdosti a podle knihoVlniho stavu v době, kdy k němu
jíž žádost došla. Byla-H v pozemkové knize tehdy ještě zapsána poznámka zahájení vyrovnacího řízení, nebylo lze vyhověti žádostí o povolení exekuce nuceným zřf,zením zwstavního, práva. Neboť k zahájení
vyrovnacího řízení jest sice podle u~tálené judikatury příhlížeti z úřadu,
poněvadž jest to překážka po,volení exekuce, jež činí exekuci nepřípust
nou podl'e § 12 vyr ř. či's. 64/31 Sb. Z. a' n. a § 39 čís. 2 ex. ř., k čemuž
jest ·podle § 39, odstavec druhý ex. ř. přílhJí~eti z úřadu. To však neplatí,
jde-li o ukončení (§ 64 vyr. ř.) nebo zastavení (§ 65 vyr. ř.) vyrovnacího řízeni, neboť tu naopak nejde jíž o nepřípustnost exekUlce, nýbrž
o zánik důvodu činícího exekucí nepřípustnml'. Přes to, že účínky u~ne
sení o Ulkončení nebo zastavení vyrovnacího řízení nastávají vyhlášením na soudní clesce nehledíc' na, vravoplatnost usnesení a ,nehledíc
k tomu, zda pOZll'wmka zahájeného vyrovnací1ho řízení byla v pozem!kové
knize vymazána čilí nic, bylO' po,vínnO'stí> vymáhající věřitelky, jak i rekursuí, soud správně vysloví'l,aby podle §§ 54 a 55, od~.t. 2, prvá věta
ex. ř. v žáďos,(í, uvedla a prokázala, že vyrovnací, řízeni bylo jíž ukon"
čeno nebo zastaveno. Neučiníhv·Jí tak, byl její exekuční nwvrh věcně
vadný a nebylo mll' lze vyhověti. Druhý dovo'lací rekurs proti> usneseni
rekursního soudu ze dne 25. března 1936 jest přípUlStný proto, že
ve zrušovacím usnesení' ,ekmsního soudu ze dne 27. prosince 1935 byl
v)'sloven právni názor, jímž hyl prvý soud vázán, podle § 499, odstavec 2
C. ř. S. a § 78 ex. ř., a prvý soud, rozhodl ,poté ve smyslu tohoto názoru
usnesením 'ze dne 9. ledna 1936, a to v souileném případě zřejmě jen
v důsledku své vázanosti právním názorem rekursního soudu (srovnej
rozhodnutí čís. 5119, 8767 a 9613 Sb. n. s.). Rekursní sood vydal pak
potvrzující usnesení ze dne 25. března 1936 přes to, že ze spisů bylo
. mu zřejmé, že proti jeho předešlému usneseni ze dne 27. prosínce 1935
byl již pod~n dnvola'cl rekurs, v něm~ byl napaden právě onen právní
názor, který byl podkladem i pro l1ISI1esení prvního soudu ze dne
9. ledna 1936. Úspěoh onoho dO'volacího rekursu nelze však tímto poSIUpťJffi ,rekursního s.oudl1 zmařiti. Poněvadž tu jde ve věci ,samé o tutéž
otázku právní, o níž bylo právě poj ednáno, bylo napadené u'snesení změ
nÍ'ti a obnoviti usnesení prvého soudu ze dne 28. listopadu 1935.
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III.

K § 1394 obč. zák.
účinky postupu.
Jakmile prodatel postoupil svou pohledávku a dlužník byl o tomto
postupu řádně zpraven, nemohou postupitel a postoupený dlužník úmlu·
vou zrušiti původní smlouvu trhovou a tak zmařiti právní účinky postupu.

(Rozh. z 12. mája 1936, Rv III 901/35.)

Podle tvrzení žalujídlprodal Ing. Arnošt W. žalovanému 1!boží, za něž
dlužen 3.000 Kč splatných 1. zMi 1933. Ing. Arnošt W. tuto pohledávkupostol.bpil Františ'ku R. a ten opět ji dále post01.\piil žal,uňíd. O tomto
postupu byl žalovaný zpraven dne 3. června 1933. Proti žalobě na
zapbcení této částky namí,tI žalovaný, že sice Ing. W.·ovi, pohledávku
dluhova'i, že však koupě radia byla zmšena, takže Ing. W. nemohl po· .
hledávku z této koupě dále postoupiti. Niž š í s o u d y zami1tly žalobu.
Ne j v y Š š í s ou d uložil odvolacímu soudu no'vé jednání a rozhodnutí.
zůstal

čís.

15191.

I. Keď rozhodčí sudca - použivšl oprávnenia, daného mu smluvou
o razhodčom súde - preniesol svoju funkciu na inú osobu, potrebný je
písomný prejav tejto osoby, že funkciu prijlma.
n. Zákonom o pracovných súdoch čís. 131/1931 Sb. z. a n. nestratily
platnosf súkromnoprávne úmluvy .o príslušnosti rozhodčích súdov v sporach, o ktorých by lna!< povolaný bol rozhodnúť rladny súd podl'a § 42
cit. zák.

procesný súd tým istým rozsudkom rozhodol o nlektorých

iné však neferiáhtymi, treba lehotu k podaniu opravného prostriedku posudzovať podJ'a sporov neferiáhtych.

(Rozh. ze dne 9. kvetna 1936, Rv II 633/34.)

Mylný jest právní názm odvolacího sotldu, že oznámení učiněné
dlužniku (žalovanému), že se stal postup pohledávky z kupní smlouvy,
mělo pro něho jen ten nwsledek, že sice jíž nemohl, s osvCibozujidm účin
kem plaHti svému věfitelí Ing. W., ale že to nemělo za následek, aby nemohl sowhJ,<l!sně s vě-řítelem kupní smlollvu zrušití. Naopalk od toho okamžiku, kdy pro datel postoulPU svoji pohledá"'ku a dltlžnik O' tomto postupu řádně byl 2lpraven, nemohli postupitel a d1I1žnik úmluvou zrušiti puvodní smlouvu trho,vo,u a t<l!k zmařiti právní účin:ky pO'stupem nas,talé;
postupnik (žalohce) nabyl již přímého nároku proti dlužníku na zapla.
cení jemu postoupené pohledávky. Vrátíl-Ii dlužník (žalovaný) radíop,ří,stroj postupiltelí, ,učinÍ'! ta,k na své nebezpečí, a nezprostil se tím povinnos,ti zaplatiti novému věhteH postoupenou pohledávku z ceny trhové
Za! onen radiopřistroj. Ve sportl VŠ8!k nebylo přesně zjí'štěno, kdy
tvrzená smlouva trhová o kOlllPi radiop.řístroje byla sjednána a zejména
kdy hyla zrušena" a nelze proto ani posouditi, zdali se t<l!k stalo 'Před
oznwmenim či po oznámeni po'stupu dlužníku, (žalovanému), které S2
stalo dopisem postulPnílkovým ze dne 3. června 1933.

Keď

sporoch alebo žalooných nárokoch, z ktorých niektoré boly feriáhtými,

I

!. žalobník bol zamestn<l!ncom žalovaného družstva a II. žalobkyňa,
jeho manžel:ka, zaručila sa za V'šetky jeho závazky zo služebnej smlu,"y
vočí žalovanému dru,žstvu. V služebnej smluve, pí$ornne llzavrenej, bolo
vymienené, že všelky spory, ktoré by za služebného pomern !. žalobníka
vzníkly, riešené hudlú pred rozhodčím súdom. Rozhodčí súd mal podl'a
smluvy pOlzostávať z jedného člena a týmto bol ustanovený predlseda
správy ostredného družstva v Bra'UsIave a hola mu prí'Zl1<l!né oprávneme,
aby svoju Junk~iill v ko,nkrétnom_ prílP.ade pr~nieso! na inú O's?bu. Po
zániku sluzebneho ,pomem zapocalo zalovane druzstvo protI zal obll!'
kom terajši1eho sporu podl'a spomentltej smluvy o rozhodčom súde spor
a predsedasprávy Ústredného dmžstva v Bratislave určil v ňom za
seba rozhodčím sudcom Františka N., ktorý po prejedn<l!ní vecí odsúdil
terajších ža'lohníkov na zaplateuie 39.830 Kč 20 h istiny s prísl. Žalobou domáhali sa žalobníci, aby tento mz,suclok rozhodčieho súdu zba·
vený bol účínností, medzi íným z toho dovodu, že chýba tak od predsedu
správy Ostredného družstva v Bratislave, ako aj od rozhodčieho sudcu
Frantíška N. písomný prejav, že l.un:kciu rozhodčiehosudcu prijím<l!jú.
S Ú cl I. s t o I i c e žalohu zamieto], o d' vol a c í s úd jeho mzsu'
dok zm-enil a žalobe vyho,vel.
N a j v y Š š í s ú d dovolaciu žíadosť žalovaného družstva zamíeto!.

D ovo dy:
Bez porušenia formálneho práva llZnal odvolací súd za opodstat~
nený dovod k zmšeniu rozsudku rozhod'čieho suldctlskutočnosť, že rozhodčím sudcom nebol pisomne u6nený prejav o prijati tejto funkcíe.
V tomto smere vznesená dovolada sťažnosť poukazujesa na di'ivody
rozhodnulti,a Na~vyššilBho súdu, úr. sb. Č. 69. Ani skulnčnosťau, tvrdenou
v dovolacej žiadosti, že toM služebná smluva, do ktorej je pojatá aj
smluva o rozhodčorn súde, bola Ústredným družstvom schvá'lená a že
tým už prijal aj jeho ,predseda - v smluve lej za rozhodčieho sudcl\
ustanovený - tÚJto funkci,u, i keby bol,a pravdilvá, nebol by napravený
spomenutý nedostatok prej<l!vu rozhod6eho sudcu, keďže - ako je to
nesponné - svoji ro-zhodčiu funkdu preniesol v smluve ustanovený fOZ·
hodči na inú osobu a so str<l!ny tejto chýba písomný prejav o prijatí
rozhodčej funkcíe. Mylne má žalovaná strana za to, že táto vada pokračovani'a odstránená bola tým, žesa žalobníci do prEJjednania vecí pred
týmto rozhodčím sudcom pustB.!, lebo nejde tu o nepravÍldelnO'sť priebehom pokračovaní a, proti ktorej by sa strany mtlsely ozvať hneď, <l!ko
sa im stala známou, a u klorej pominutie tohoto protestu malo by za
následok stratu práva k napadnutiu rozsudku rozhodčieho 'súdu na tomto
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základe. Okolnosť, že I. žalohník
rozhodčieho sudcu sl1áď uznal svoj

po vynesení napwdnutého rozsudku
závazok, k plneniu ktorého bol oným
rozsudkom zaviazaný, vymyká sa z prípustného rámca pokračovania
pri rozhodovani o žalobe v tomto spore.
Týmto rozhodnutím zbývajúce, na ll. žalobkyňu vzťahujúce sa vý.
vocly dovolacej sťažnD'sti staly sa bezpredmetnými.
K odpovedi žalobnílko\ll1a dovolaciu ži&dosť strany žalovanej treha
uviesť:

Pod]'a stálej praú NajvyŠ'šiebo súdu (viď mzh. Sb. n. s. č. 100(6)
v prípade, že pro cesný súd' tým istým mzsudkom rozhodol o viac sporoch alebo, žal'Obnýah nMokoch, z .ktorých ni'ektoré boly feriálnymi, iné
všwk neferiiclnymi, tn,ba lehotw k podanill opravného prostriedku posudzovať podl'a sporov neferiálnych.
Zákonom o pr&covn'ých súďoch nestraJtHy platn,os,f súkromnopr<>vnt
úmluvy o prislllšno'sti rozhodčí,oh súdov v sporach, o ktorý,ch by inak
po,vobn'ý bol rozhodn!ÚÍ riadny súd pod!'& § 42 zák.č. 131/1931 Sb. Z"
a n., ao tento prípacl ide v tomto spore, ktorý započatý bnJ pred okresným súdom v S., u ktorého v čase podania žaloby nebol zrilldený '"nI
pr&covný súd, ani oddelenie pre spory pracovné (viď rozhodnlltie Sb.
n. s. Č. 12239).
čís.

15192.

Odhad k výměře dávky z přin1stku hodnoty nemovitosti.
Neni zmatečnosti podle § 41, odst. 2, písm. g) zák.č. 100/31 Sb. z.
a n., nebyli-Ii účastnici zpraveni o roku ustanoveném k výslechu pře
zvěďných osob.
Není nezákonnosti ve smyslu § 46 zák. Č. 100/31 v doslovu čl. V
Č. 1 zák. čís. 251/34 Sb. z. a n., uznal-li soud, oceňuje výsledkyzna.
leckého důkazu, že nejde o pozemek stavební, nýbrž o pozemek země
dělský.

(Rozh. ze dne 13.

května

1936, R I 394/36.)

P r v n í s o u d odhaduje nemovirtost k vyměření dávky z pří~ůstku
hodnoty ur61obecnou cenu pnzemku ke clnj 1. ledna 1914 jakn země
dělského, připoji,v se k poslldkll znake Josefa D" který tento pozemek
k uvedenému dni jako zemědělský pozemek ocenlI 80 h za čtvero metr.
Ve stížnosti clo toho,to rozhodnwtí hájil& odpůrkyně názor, že tento pozemek bylo ke clni 1. ledna 1914 pokládati za pozemek stavební a 'oceniti jej proto podle pnsudku znalce Erví'na T. čás!tkou 3.80 Kč za m".'
Rek u r sní s o u' cl' rekursu nevyhověl.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovnlacímu rekursu.

'eny přezvěc1né osoby a že nebyla proto při onom roku příltomna. a~1Í

~astoupena. Toto místo zickonné uv"di.vš,"~ jako důvo~ zmatečn~slI,. ze

b la porušena zásada o nutnosli slyseli učastmky pred rozhodnuhm,
n1koli tedy, že nebyli účastnici uvědoměni o rok,: UTč~ném k ~ýslechu
přezvědných OSO? Zásada v~slovena v ~ 18 ~It. zak. vsak ,r0ru.sena nebyla neboť odpurkym byla pi<: v prvm stoho, tak I za n~enl' re~urs-.
ního' dána příležitost, aby se .a věci vyjádřilač . což on~ ~~ké ~ó~lla. plsemnými podáními, a mimo to při rocíoh b~1 pr~tomen JeJI prav.m zastupce:
Také zmatečnosti. podle § 41, ht. h) CI't. zak. zde nem, Jezto usneseni
reku.rsnLho soudu si neodporuje a lze je be}pečně .~řez~?um~ti. Poku~
jde o právní posouzeni, jest ovšem předmetem cele~o !!~e".l s:ano~lh
obecnou hodnotu pozemku ke dni 1. ledna 1914; v te pncme vsak Jest
důležitá 'Okolnost, zdali k onomu dni jest považovati pozemek ten za
stavebni místo či jen za pozemek zeměděl~ký, neboť to. m~ z,"jisté. v]n-:
na jeho obecnoU' hodnotu, a když rekursm s?lId po pechvem d~plnenl
řízení uváživ všecky jeho výsledky, dospel steJne Jako prvnl soud
k úsudku, že po,zemek ten jest oceniti nikoli j<>ko mí,sto stavební, n.ýbri
jako pozemek zemědělský,' a přidrže~' se..?rot~ od~aoo znalce joseh D.,
nelze říci' že by se jeho rozhodnutI pncI,lo ]asnemu a ne.pochybnem,:
70nění oclh~clního řádu čís. 100/33 Sb. z. a n. nebo jiného zákona. SOlldnl
znalec D. zjistil ,prodejní' hod1notu pozernku toho j&ko pozemku zeměděl
ského ke dni 1. ledna 1914podl,e jednotek plošné míry, tedy způsobem
stwnoveným v §§ 17 a 18 dt. odhadního řádu. a byly proto nižší soudy
oprávněny vzíti jeho odhad za z~klad svého rozhodnutí.
čís.

15193.

Vráceni věna zřizeného bez notářského spisu a manželu odevzdaného
lze žádati jen za předpokladů uvedených v §§ 1229, 1264, 1266 obě. zák.
(Rozh. ze dne 13. května 1936, Rv I 817/34;)
Žalobce žMána žalovaném vriccení čás.tky 20.000 Kč, kterou vyplatil
žalov&nému dne 26. června 1930 jako č<>st věna podle úmluvy ze dne
22. června 1930 za svou dcem c., tvrdě, že částka tato měla býti p<:dl~
zmíněné úmlu,vy žalobci vrácena, kdyby v době 2 roků ode dne uzavrem
sňatku manželské spoIečenství již právně či skutečně n.etrvalo; !,:n~~
předpoklad nastal, neboť manželství bylo faktIcky zmseno. N I Z S I
S o u dy uznaly podle žaloby.
N e jv y š š í s o u d žalobu zamill.

D ů vod y:

Důvody:

Největší důraz klade dovolací. rekurentka na domnělou zmatečnost
poclle § 41, lit. g) z~kona Čí,s. 100/31, kterou spatřuje v tom, že aní ona"
ani její právní zástupce nebyl,i uvěd.oměni o mku, při němž byly sly.-

Ujedn~ni ze dne 22. června 1930 je slib věna uiČÍiněný m~~l 1.'0dle § 1218 obč. zák., jenž ovšem pr~ ne?ostat~k .fo~?,y no~ars;~:ho
spisu je neplatný (smvn. rozhodnutí byvaleho vldenskeho neJvysslho
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~oud. dvoru, re,pertorium nálezů Č. 109, Ol. U. 9268 a důvody judikátu
c. 239, Ol. U. n. ř. 7645). Že jde o ujednání ve smyslu § 1218 obč. zák.
,plyne z toho, že ujednání to bylo uzavřeno mezi žalobcem a žalovaný~
a nikoliv mezi žalobcem a jeho dcerou-, sporná částka byla vyplacena
žalovanému a nilkoli dceři, a žalobce si vymínil, aJby žalovaný vrátil
~l'no jemu jako zřizovateli (I. zv. dos receptitia). Je proto bezvýznamné,
ze se v onom UlJednání praví úvodem, že »moje dcera obdrží věnem
100.000 Kč«. Když ujednání z 22. června 1%0 je neplatné pro nedostatek formy notářs:kého spi-su co do hlavní úmluvy, je neplatné i co do
úmluvy vedlejší o vrácení věna, která t-voří s hlavní úmluvou nedí!lnou
součást, a nemůže se žalobce domáhati na základě něho vrácení částky
20.000 Kč proto, že na,sfala smluvená rozvazovací podmínka t. j. že
manžels~ví .':'lezi j:ho?~erou a žal!ovaným bylo ji'ž faktkky' zrušeno.
žalovany prlJal ovsem casťku 20.000 Kč dntis cau,sa od žal-obce a bylo
mu tedy. věno sice neplatně při-slíbeno, ale skutečně dáno. To,to odevzdáni věna nevyžaduje formy notářského spisu (srovn. rozh. Č. 10422
Sb. n. s.). Než tu platí o vrácení tohŮ'to skutečně odevZldaného věna
ustanovení občanského Zi'!koníka a níkoHv to, co pro nedostatek formy
neplatně si sporné strany ujednaly. že hy nastaly tyto- z á k On n é před
poklady,. aby mu věno '~ylo vráceno, žalohce netvrdí (§§ 1229, 1264_,
12.66 oh~. zak.). Pokud z~lobce tvrdí, že mu zažalovaný nárok ,příslUlŠí
tez z duvodu kondlkce -SIne causa, žalobci přisvědči'ti nelze, protože
k man.že}ství :nezi jeho dcerou a Ž<ll'ovaným skwtečně došlo, a protože
za, trvam manzelstvl v-ěno, bez zaJchovácni předepsané formy zřízené nelze
~zhledem k ustanovení § 1433 obč. zá2k. požadova,ti zpět (s.rovn. rozh.
c. 3746 Sb. n. s.).

čís.
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K otázce platnosti výpovědi zaměstnance dané společností s ruče

ním obmezeným.

Význam a účel předpisu § 40 zák. o spol. s r. o.
Projev vií1e společnosti s r. o. nemusí se státi v písemné formě protokolární.
jednatel společnosti s ručením ob:mezeným může se dáti zastupovati
na valné hromadě zmocněncem.
(Rozh. ze dne 13. května 1936, Rv 11325/34.)
. žalobce byl zaměstnán II firmy T., společnost s mčením obmezeným.
Flnua po prohlášení konkursu dne 19. února 1932 Iikvidoval·a. Dopisem
ze dne ll. února 1932 dopomčenědolUčeným 15. února 1932 dostal žal'obce čtvrtletní výpověd' s Um, že jeho služební- poměr se končí dnem
31. hřezna 1932 .. Žalobce dopisem ze dne 20. únOra 19'3.2, doručeným
spravcl konkursm pod-statydne 21. nebo- 22. února 1932, upozornil na
nesprávnost výpovědi a nesouhlasil s ní, což projevil dopisem tím a

také před tím. Přihlásil proto ke konkursu služné a remune.raci ještě
za da,lší tři měsice v částce -6.855 Kč. Tuto pohl:edávku spravce konkursní podsta-ty po,přel a domáchá se proto žalobce výroku, že žalovaný
správce konkursní podstaty, firmy T. je~t po:,!nen. uznat! .t~to pohledávku jako poMedávku I. třvdy konkursnlch ventelu. N I Z S I S o u d y
. zamítly žalobu, odvol,ací soud z těchto důvodů: Pro spor Jest
rozhodující, zda výpověď daná žalobci dopisem ze dne 11. úno~a 1932,
podepsáná toliko jednatelem společnosti ing. Jos. M., byla pla~na. Podle
protokolů o mimořádných valných hromadách ze dne 29. prosince :931,
22. ledna 1932,29. ledna 1932 a 9. unora 1932 bylo na valone hromade dne
29. prosince 1931 usneseno, :rby bylo jedna;lelůmspolečnosti. ulož.eno
restringovati personál, při valné hromadě 22. ledna 1932 resIgnace Jednatele arch. T. nebyla vzata na vědomí, na valné hromadě 29. ledna 1932
arch. T. trval na resignaci, na valné hromadě další 9. února 1932 oznámil
Dr. O. O., že arch. T. na res_ignaci trvá a žádal, aby byl v obchodním rejstříku vymaziln, a trval na tom, že resignace ta mu-sí býti vzata
na vědomí. Jedna,tel společnosti T. ing. Jos. M. jaJko strana slyšen uvedl,
že na schůzi- valné hromady dne 29. prosince 1931 bylo jedn:rtelům společnosti u[:oženo restringovati, personál a o valné hromadě dne 9. února
1932 bylo usneseno, aby výpověď personillu dal on, což do protokolu
zapsáno nebylo, ježto Dr. O. O., zástupce arch: T., řekl,ž~ t~ není třeba,
a ostatní s tím souhll:rsi,u. Arch. T. to nevylouól a potvrdIl, ze Dr. O. O.
. pověřil za-stupo.váním bez omezení. žalobce opřel žalobn; nárok o skutečnost, že dopis obsahujíd výpověď mu, danou byl podepsán loUko
jedním jednatelem. Tento způsob zastupováni< společnosti shledává
odvolatel oclpomjídm p-řeclpi'su § 18 zilk. 'čís. 58/06 ř. z. Sprá-vné jest,
že podle §§18 a 19 tohoto zákona zastulPujÍ' společnost Ipřed soudem
i mimo soud jednatelé a že společnost nabývá práva vchází v závazky
právním jednáním předsevza'tým jednateli ve jménu společnosti. Avš"k
valná hromada, nejvyšší orgácn spole-čnosti, usnesla se proopustiti úřed
níky (§ 34 cit. zák.) a v době té se druhý jednatel své funkce vzdal a
jeho zástupce na valné hrom:rdě Dr. O. O. s vý,povědí souhlasil. Usnesení, valné hromady konané dne 9. února 1932 nemusilo býti zapsáno
do protokollU ze dne 9. února- 1932, neboť bylo již protokolováno při
schůzi- dne 29. prosince 1931. Oznámil-li tedy Jas. M. jako jednatel spplečnosti po valné hromadě dopi,sem ze dne ll. února 1932 žalobci, že
se mu dává výpověď, ovnámi,1 tím jen vůli valné hromady usneseníl11
projeven01.l a k tomu byl za spo-Ie'čnost oprávněn. Proto nelze souhlas<tt
s názorem odvolat-elo-vým, že k výpovědi bylo t-řeba ještě podpisu druhého jednatele.
N e i v y š š í s o u d nevyhov-ěl dovolání.
O

Ů

vod y:

Jest ovšem správné, že U'zavÍlrání a roz'vazovánÍ' sllUž,ebnkh smluv jest
právním jednáním spadajídm do "právně-ní zastu!pova-ti spole,čnost na
venek, neboť se týká prilvního poměru spole,čnosti k osobám třetím
(sro,vnej rozhodnuti ČÍs. 13140 Sb. n. s.). S hmotněprávního hlediska
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projevila společnost platně na valné hromadě ze dne 9. února 1932 svou
vůli dáti ža,lohci výpověď, a tO'111U nepřekáží" že usnesení to nebylo
podle § 40 zákona čfs. 58/1906 ř. z. zapsáno do Ionihy protokolů, ježto
zákon neobsahuje sankd na nezachování, tohoto předpisu a účelem tohoto předpisu jest chráni,U zájmy společníků, nikoHv třetioh osob. Neni
proto valná hromada ve svých projevech vůle vázá;na písemnou protokolární formou. Platnosti jejího usnesení nevadí ani skutečnost, že druhý
jednatel se vzdal své funkce prohlášením na valné hromadě dne 22. ledna
a 9. února 1932, neboť jednak nemůže se jednatel před uplynutím funkčního období vzdáti úřadu, jak bylo vysloveno již v rozhodnutí bývalého nejvyššího soudu vídeňského čís. 1534 úř. sb., jednak byl druhý
jednatel archi,tekt T. zastoupen svým zmocněncem Dr. O. O., což neni
zá;konem čís. 58/1906 ř. z. vyloUlčeno, a odvo.Jací sOUld zjístil, že Dr.
O. O. s výpovědí žal:obcí dano'lli souhlasH, t!l!kže tento souhlas váže podle
§§ 1009 a 1017obč. zá!k. také zmocnitele architekta T. S formálního
hlediska ne'ní důvodnoUl dovolatelova výtka, že výpověď nehyla účinná,
protože byla žalobci oznámena dopisem ze dne ll. února 1932
podepsaným pouze jedním jednaAelem inženýrem Jos. N., ač podle § 18,
odst. (2) zákona čís. 58/1906 ř. z. bylo k podpisu třeba součinnosti
i dru,hého jedn,atele archi,tekta T. Výpověď ze slUlžebního pomě'TU není
vázána žádnou formou, a stačí pro'to, když byl žalobce zpraven dů-_
věry;hodným způsobem o dané mu, výpovědi. Jeho pochybnosti vyvozované z toho, že dopi,s o výpovědil byl podepsán jen jedním jedttlatelem
Si]Jolečnosti, byly odstraměuy zjištěním, že i zmooněnec druhého jeďna,tele
architekta T. (Dr. O. O.) s vjÍlpovědí souhlasi!.
čís.

15195.

Společnou koupí žacího stroje několika rolníky
hospodářství byla ujednána společenská smlouva.

(Rozh. ze dne 13.

května

k

potřebě

v jejich

1936, Rv I 1899/35.)

žalobci přednesli, že žalovaný spoluvlastník žacího stroje dal slroj
odvé'Zlil bez jejkh vědomí s jejkh pole, kde s ním žali, ulužil jej ve své
stodO'le a uzamkl a odepřel jim jej vydati, ač podle zvláštního ujedl!1"ní
mají právo strojem tím žítí obHí, i trávu, na svých pozemCÍich podle své
potřeby, a domáhilJjí' ,se žalobou výroku, aby bylo uzn<ino iprávem, že
žalovaný je povinen trpěti spoluužívání společného žaciho stroje žalující-mi k sekání obilí a trávy na jeji'ch pozemcích, a jest povinen za úče
lem výkonu tuhoto spoluužívání stroj ten jim vydati. P r v Ý s o u d
žalobu zamU!. O d v 0'1 a c í s o u d žalobě vyhově!. D ů vod y: Mezi
žalobci a žalovaným bylo výslovně ujednáno již při, koupi stroje, že
budou koupeného stroje užírvaJti' podle pot.řeby hospodářské a že podllník,
II kterého, právě stroj bude, je povinen stroj ten vydati druhému společ
míku, který ho bude potřebovati. Podle ujednání toho také od roku 1929
všichni podílnílCiuží'vali s,třídavě stroje podle hospodářské potřť!by a ten,

k _ho stroj byl, vždy bez námitek vydal stroj tom~, kdo ho pr~vě
bova!. Z toho je patrno, že skutečn,ě bylo mezI spoluvl'~stm~y
po:~ stroJ' e zvláštní uJ' ednání že toti-ž podilníci jsou oprávněm stroje
z
a
chospodářské
l"O
'
.
k 'd'
d'l ík'
.. ati
podle
potřeby aže jest povl11e~ az y} po I' n~ u,
uz~~ rého právě stroj bude, na požáďání vydati stro] k pouzlh druhem~
u odí~níku, který právě stroje k hospodářskému účel:u bu~e potřebov~Ťl,
P, tato úmluva až do podá;ní žaloby řadu let bezzavadne byla dodrzo~;nea. žalovaný odepřel vydati stroj po~ze~rot~, že m~ ř;~1 ~., aby
-stroj zavřel, že jej n~bude hledat na poltch (pk zalovany. pr; svem ~y·h udal) ale tato okolnost nemůže napros'to zproS'Ť11Ť1 zalovaneh<:
Ie
s
c uvydati
,
. " 'za
IU~IC~
"'t
'kd-'e'
vinnosti
k užíváni žací stroj.opravnene
s rane,
yz J ,
f:ž k hospodářskému účelu ve svém hospodářství potrebovata.
N e j v y Š š í so u cl nevyhověl dovoláni.
II fO

Důvody:

Vychází~li se ze zji,štěn.í, učin~néh,o,~d~o~a:il111 s?udem,. bylo to
,"tn,
uJ'ednání s.po'luvlastniku v pnčme uzwant zalobmho stroJe, podle
Jas
zv"hož
"d'ant'd'memu
h'
byl žalo'vaný povilnen stroj ten na poza
po-d'l-níku
I, ,
~;dati k použití, kdykoli ho bude tento k hos~od~řskémUl účelU! P?t~e
b ati a žalovaný odepřel bez clůvo-du žalobcum pko spoluvlastmkum
st~~je 'tento stroj vydati, "'č ho k hoslpodářsk~m~ účelu .ve svém ~O&Po~
dářství potřebovali. Podle § 826 obč. ,zák u:r,cuJI se prava a, povlnn?stI
spoluvlastníků pO'dle ~bsaJhu pramenu, z mchz spo,le,čen.s'tvl, .p?vst~va.
Zvláštní předpisy o slpo]ečenství povstalém smlo,:,vou JSou obsaze~y
v 27. oddílu obč. zák. Kouplli-I'i spolurvl.astnkl str~J k tO.m;t, aby s nt;.'
žali ve svém hospodářství podle jejkh potřeby, a UlJ~d'nalti-h ~okonce, z~
podílník mající stroj lUl sebe j'e pov~nen, jej vydatI,?ude-h ho drtlhy
potřebovati k hospodářskému účelu, ] e hm op~cls:atnena sml?u,v~ st:':
lečenská pří nákUlpu stroje sjednaná, a není pot:~b~, ~b~ .byl-o Jest; bltz:
upraveno podrobněji, v jakém pořadí se ma ~ZIV~':1 dlh, ,~do .ma stroJ
uskladniti a po jakou dobu ho ka,ždý společmk mme pouzlVaŤl.
čís.

15196.

Nárok na splněni smlouvy o postup knihovní přednosti proti úpadci
jest pohledávkou patřící do podstaty.

(Rozh. ze dne 13. května 1936, Rv 12618/35.)
Trhovou smlouvou ze dne 23. března 1931 koupili žalobci od tří
_veřejných společníků firmy Emerkh D. pozemky Č. kat. a trhovou smlouvou z téhož dne od fi'rmy Emerich D. několik pozemků. Smlouvou ze
dne 16. března 1931 byly žalobcům na pozemcích těch zřízeny rů"né
služebnosti s tím že mají míti knihovní přednost před knihovními pohledávkami hypotekárnich věřitelů ve smlouvě bHže Uivedených. Na jmění
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fi:?,y E;nerich
i její společníků byl uvalen dne 29. července 1933
pnpadn~ 30 .. zan ,19~3 konkurs~ Po uvalení konkursu zjistili žalobci, že
uJedna?a kmhovm 'Pred~ost sluzebností nebyla provedena. Domáhají se
pro:t~ zalobou pwh s,~ravcl kon.kmrsni' podstaty výroku, že jest povinen
trpeh" b~ pro uV,edene, služebno~ti bylo v při,slušných knihovnkh vložka.c:h vlozeno, pravo P!e.d,nosh pred knihovními pohledávkami v žalobě
bhze uvedenyml. N., z S I S o u d y žalobu zamítly.

f.'

-

ů

vod y:

~ ,~rávn~ho hl,e?,iska, posoudil odvolací soud věc správně, když vySIOVI,I, ze nejde o narok na' oddělené uspokojeni ,pod,le § 7, odst. 2 konk. ř.
t., 64/31 Sb. z. a n., nýbrž o nárok obligační. Ani obdobně (§ 7 obě.
zak.) ,ne~~~ on~ho ustanovení, použítil již proto, že jest to usta-'
nov,,?1 VYJl'meone, odchylné od pravid'elného způsobu uplatňováni pohledavek konkms?kh věři,tel:ů, jež jest p'odle § 104 ikonko ř. přihlásiti
v konkur~u. Že narok na spl:něni smlouvy o postoupení přednosti jest
konkursU! P?hledávkou, plym i, z této úvahy: Byla-U kupní, smlouva
ze dne 23. brezna 1931, smlouva o zřÍ'Zeni služebnosti ne dne 16 března
1~31 a .žalob,ci. tvrzená smlouva o !postoupení přednosti služebnostem
pred kmhovmml poh.le~~vka;mi jednotnou smlou,vou, pak by šlo o dvoustrannou smlouvu. o vzajemném plnění, a přkhází. v úvahu § 2'3 konk. ř.
Podl:e. tohoto, ~rsta;lOvení hy byl: správce konkursní podstaty povinen
spl'll!h ct:omnely za,:azek;k pO'stoup'eni přednosti jen za předpokladu, že
?~ ~ml'Úu~y vst?u;pll a ze ~mlouva v době prohláš'ení ,konkursu nebyla
jeste.spl~en~ a'll! upadcl, am druhou stranou, nebo nebyla splněna úplně.
~Imla-!, vsak smlouvu řádně a úplně třebas jen jedna strana, n.emá
mls;a predp"s § 23 konk; ř. (srovnej, rozhodnuti Č. 5894 Sb. n. s.). Že
sp:av3e po~s'Ťaty vstoulpll ?o sml:ouvy, nebylo žalobci' zavčas tvrzeno,
a ,ze zalobcl n,esplmh kupmo smlou"u (nezaplatili kupnÍI cenu) nebylo
v~bec, tvrzeno. ~e~ze proto pouQ:íti ani, § 23 konk. ř. V pamětním spiSe
byvalehokonk. r. c. 33-7/14 ř. z. k § 21, shodnému s § 23 nyní plMného
~onkurs~,ho řádu, se pravi, že ustano"ení § 22, pí,smeno b) kon'k. ř.
c. 1/69 r. z. nebylo převzato, poněvadž ustanoven( to jest samozřejmé.
V § 22 b) ~ylo ustanoveno, že nárok ze smlouvy o vzájemném plnění,
k!e;ou dnlh"yrana (ne úpadce) ú,plně splnHa, jest uplatnilti podle !před
pISU konk. rad~, t:~y jako pohlled'ávku konkursní podle §§ 42 až 48
onoho ko',:kur~mho radu, nespočíval.jj nárok v peněžním plnění a neby!-h tw~e. nwoke,? . na . vyloučení (§ 26 »Rilokforderungsansprllch«),
a ze. lze Jej uplalmh Jen Jako nárok na odškodněni. Měli by proto žalo:bcI J"~dle vlastního skulkového přednesu pouze konkmsní pohledávku
premenenou podle § 15 konk. ř. Č. 64/31 Sb. z. a n. v pohledávku peně
Zltou~ Kdyby ~mlouva o postoupení přednosti byla samostat,nou smlouvou.. slo by o led~.ostr~nnou smlouvu, podile níž byli jen úpadci povinní
plnIlI, a , tom pnpade § 23 konk. ř. nepřichází vůbec v úvahu, nýbrž

pouze §§ 104 a 15 konk.

ř., takže by šlo zaSe jen o konkursní pohledávku, která se přeměňuje v pohledávku peněžní. Neni proto ani zapotřebí za,bývati se výkladem § 14 konk. ř.
Čís.

15197.

Odporovacia žaloba je žalobou o plnenie alebo trpenie a nie žalobou
určovacou; vyrieknutie bezúč\nnosti právneho úkonu má len ráz predurčujúci a nemusí byť pojaté do žalobnej žiadosti vedl'a žiadosti o plnenie a1ebo trpenie. Nepripustné je domáhať sa púheho výroku o bezúčin

nostl právneho úkonu,
(Rozh. z 13. mája 1936, Rv III 1093/35.)
Dlžní'Ci žalujúcej strany Peter Ď. a jeho manželka podpisali žalovaném" dlžný úpis ar povol-Hi mu, aby si na základe tohoto dolžného úpisu
dal na ich nehnutel'nosti vložiť úložné právo. žalujúca strana napadla
tento právny úkDn s'vojich dl,žmikov odporovacon žal'obou, v ktorej sa
povod:ne domáhala súdneho výroku, že dotyčné záložné právo je neplatné a že sa naúaďuje jeho výmaz; žalobný petit modi'fikova\a pozdejšie tak,že žiadala, aby bolo uznané, že vložené záložné právo je voči
nej (žalujúcej strane) bezÍlčinné.
S údy vše t k Ý c h t r o ch s t o I' í c žalobu zamíeHy. Na jvyš'šíl súd z týchto dóvodov: Podle § 13 odp. ř. je nUlné,
u v é s t i v odpůró žalobě, v jakém rozsahu a jakým vpůsobem má žalovaný pro uspokojení věřitele něco pln i t i on e bo t r 'll ě t i. Z tO'hD
plyne, že žaloba odpůrčí jest žalobou o plněni aneb trpění, nikoli však
žal'obou určovalCÍ a že je nepřípustna žaloba, domáhajílcí se jen prohlášení, bezúčin,nosti právního jednání. Prohlášeni bezúčinnos!i právního
úkonu jest pouze rám předurčujícího a nemusí býti pojato do žádosti
žalobn! vedle žádosíC o plněni aneb trpění (srov. mzh. Sb. ,no s. č. 9230
a 10294). Neobstojí proto žaloba d'Ovol'atelky, přednesená u soudu prvé
stolice v modifikovaném znění l aby byllo uznáno právem, že zá,stavnÍ
právo, o které jde v souzen.é rozepři, jest bezú6nné vůčil dovolatelce.
Proto odvolací soud bez porušení právních pravidel potvrzením rozsudku soudu prvé stolice žalobu zamítl,
čis.

15198.

Zvukový film, keď má ráz osobitého díela samostatného, je kinematografickým dielom podl'a § 37 aut zák. a nie spojeným dielom podl'a
. odSt. 2 § 11 aut. zák.; autQrské právo k rozmnoženiu, verejnému pred,
vedeniu prislúcha v takomto pripade len usporiadaiel'ovi filmu resp.
tomu, na kOlho usporiadateY sVQje právQ previedol (výrQbcovi filmu).
(Rozh. z 13. mája 1936, Rv N 444/35.)
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Podl'a predl1esu ža.!ohy hrali I. žalovaná strana, majitel'ka kinematografu, a ll. ž"lova.ný, jeho prevodzovatel', l1a kinematografický.ch
predstaveniach, konaných v onom kinematografe, zároveň s premietaním zvukových Hlmov - na pás týchto zvukových filmov natočené
skladby členov žalujúceho »Ochranného sdruženía au~orského čsl. skladatel'ov, spi'sovatel'ov a nakhdatel'ov v Prahe« resp. skladby takých
cudzich sk),adatel'ov, ktorí naň preniesli svoje autorské práva. Keďže
však žalovaní nezaplatili žalujúcemu ochrannému sdru~eniu autorský
honorár, domáhalo sa toto žal'Ůbou, oprenou o ustanovenia §§ 27 a 30
aut. zák., odškodného pod!'a sadzobl1Ílka schváleného. ministerstvom
školstva a národnej osvety a aj ZÍlsfovacích výloh, spolu 6.165 Kč 20 h
O b a n i, ž š i e s údy žalobu zamietly. O cl v O' 1, a c ÍI s ú d pri tom
prevzal a poukázal na tieto důvody súd" 1. stnlice: V súdenom prípade
ide o prevodzovanle zvukového Hlmu. V tom čase, ked' bol vynesený
autorský zákon (zák č. 218/1926 Sb. z. a n.), zvukový film nebol ešte
známy a o otázlkach, ktoré vzniikajú vsúvi:sl'Osti s ním, ni,et v aurtors'kom ,
zákone zvi'<:Uštnych ustanovenÍ. Zvuko'vý fUm treba preto podradif pod
všeobecný pojem spojeného diela podl'a § 11 aut. zákona. ld,e tli' totiž
o dvoje právco a sv'ojakú reprodukci,,: hudobnú nástrojom meohaniokým
a optickú repfO'dukciu' ki:nematografickú. Podl'a názoru: súdu: len čo dal
autor diela svolenie, aby jeho dlelo bolo použité k preneseniu na nástroj
a·lebo zariadenie slúžiace k mechankkému prednesu a sv'Ůlil k t'Ůmu, aby,
zariadeníe, obsahujúce taktO' premesené dielo, bolo dané do ohehu, dal
tým implidte aj svotenie Ik verejnémUJ prevádzaniu svojho diela takými
zariadení,ami a nástroj mi, taJk že ich použití" k verejnému prevádzaniu
díela nie je zásahom do práva autorského a preto žaloba nie je opodstatnená. Toto stanovilsko podporuje aj tá okolnosf, že by sklmlby hUJdobných s1kladate!'ov bez práva ioh verejného predn,esu pre lHmovú spo~
lnonnsť, ktorá kh kúp,la, nemaly ží'adnu obchodnlÚ hodnotu. Úmysel
skladatel'ov a filmovej spoločno'sti, právmlho predchodcu I. žalov1l!nel
stmny, mohol hyť tedy jedine ten, a:by kúpoUJ práva natočenía hWdDbnej
skl1l!dby na filmové pásmo získa;!:a filmová! sPO,IOÓlOSf aj právo ver,ejného prednesu týohto skladieb. Film má ten účel, aby 'bol v :kinách ver,ejne prednesený a pOl1eváč k zvukovému filmu patri nerD'zlučne aj
hudba, je samozrejmé, že kúpou práva natočenia hudobnej skladby na
filmové pásmo odkúpila filmo,vá spoloĎnosf aj právo verejného prednesu fílmu, a ked' hotový mm predala druhému kupcovi (p:Oži,čovni), od
klorého ho I. žalovaná strana za úplatli' dostala do nájmu, ma,la táto ža~
lovaná právo verejne predniesf zvukový fílm bez toho, že by musela
pl'ati:f prevodzovad honorár alebo náhradu Škody žalU'j'Úcej strane.
K týmto důvodom od'.'olací. súd ešle dodal: Odvolad soud k důvo
dům prvého soudu, které přijímá, dodává toto: 1. VýrOoba zvukového
filmu a jeho bezpoclmínečné určení k veřejnému předvedeni nepřipouští
děleni práva autorského na právo a"torské ke koncepci kusu a ,právo
autorské ke zvukovému doprD'vodu neho hud<!bním vložkám. Způsob výroby připoušti jen společnoU! r~prodUlkci optickou a hudební. Technicky
tuto reprodukci nemožno dělití, má-li vůbec býti řeč o zvukovém Ulmu.
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P stránce právní možno jedině ulPotřebiti na zvukový !Hm, který
2, do~ě vydání našeho autorského zákona ještě. nebyl zavede?, .Ulsta~o=
. v ní odst. 3 § 11 aut. zá!k. per analog1am tak, ze k p:ovo~ovam zv~, o .
v~ h filmu stačí- povolení toho, komu ;přísluši' autorske pravo, k sOli'.casÍl
ve /-ké Eventuální provozovad honorář musil by Sl hudebm auto~ vyo'P 1'. ti 'a dáti vy·p,laUti od toho kdo má právo k optické reprodUlkCl, ale
dna
Je'kolí
' " d t
.
od pořadatele filmového pre 's avem.
. ' "
n1 N a í v y š š í s ú d rozsudok odvola.cieho súdu rozv1azal a UlOZ11 mu
d'alšie pojednávanie a nové rozhodnu!1e.
Důvod

y:

Pro řešení sporné otázky možno vycházeti přede,:,šim z usta~ov,eni
§ 37 aut. zák, pndle kterého původce samostatné?o k1:nemato.graf:c~eho
díla anebo dBa zhotoveného po d 00 b II Ý m z p u s ~ b e ~, pk~z 1 :a, h d'l zhoto,veny'ch podle díla nterárního' neb umeleckeho, ma. :pravo
kovyc e,·
. k"
"
. ' 'cdv' děti (§ 36
dílo veřejně mechank:kými, nebo o:plic yml zanzemml pr. a ,~ ' .
zák) nokud clal U'S P oř á dán i m anebo s p o. Jen 1 m vyhcenycn
au.t
,~
'd'l
statného
dálosti dí,lu ráz o s o bit e ho
1 a sa mo '
.'. "
u Třebas při účinnosti zákona č. ~18/1926 S~. z.. a n. nebyly Jeste
.
v u k o v é fi'lmy 'přece moznŮ' :podle slrokeho d.oslo·vu § 37
znamy z
" ,
, d t r ďl . 'ť větší
i je podřaditi pod cit. ustanovení, které dává 'P?ra a., e; 1, a les e
. rávo nežli ustanovení, věty 1. § II o so~borny~h d~le_h.,
,
'
P Ale i tento předpi,s PQskyt~je. porada~:h 'puvod~o~sk~ "pr~vo
k cel k u kdežto ostatním autnrum Jen k JejIch Jednothvym .pnspevkům. Zák~nným předpoklaclem je tu, jd,e-Ii v konkretním přípa:I ě o d~l:o
souborné, t. j. o literární nebo umělecký cel e k, tedy podstatne o totez,
co joe .uvedeno v § 37 cit. zák
'.,
t
Nižší soudy vycházely při řešení sporu se sl<lJnov1,sk,a, ze v kOlll~re." přípa& jde o dHa spojená, t. j. literární, 'hudehm a fo.tog;ailcka,
~~mkterým však zůstávají původcovská práva je?~ot!lvjch af:U~o~u po.dle
ndst. 2 § 11 cit. zák. nedotčená. P,m tento s.vuJ, zave~ nezpshly vsa~
skutknvého stavu v :přfčině filmových děl uvedenyc~ v }al.obe .• Odvolac1
sond mčív, že u zvukového fj.jmu nelze reprodukCI del:~l a.:-e k pr.,o:
vozová1!1í zvukového filmu stačí povoleni toho, k?mu p,nslus1 autorsKe
právo k optkké části, dostal se do rozporu." p:ev~atlm sta~ov!.sk~m
soudu L stolice, že zvukový film, ať je už j~~ykol.1V,)e Jen s:poJen,:,.dllo:
Při,sv,ědčiti třeba stanovísku dovolací zad oSÍl, z,e v. tomto pn:pad~
není na místě analogi,e, kterou odvo.).aCÍ' s.ou~ vyv?,zu~e z ustanoven!
,.'
odst. 3 § II cit. zák. v prospěch aut~ra opÍlo~e. častl.
Bude proto rozhodné jen to, jsou-ll zvuko'v.e hlmy, uve.de,;e v zalobe,
dila spojená z literárního, fotngrafického (kmematograhck,eho). a hu:debního dí,l,a, to jest; mohou-Ii jednotlivé s~nžky sw~o~~atne eX1's!0,vah,
jsou-li oddělitelny a n e n í - 1 i zde nad r a z, e n e CI n ': o Stl poř a dat e lov y. Jen v tomto případě bude m?z~o po.ct;te z.akona po~u~
zovati příslu'šné zvukové fHmy jako dí,la spo'J.ena,ynak vsak Jd; 0', oSO~l~a
díla samostatná, a tu příslušelo by au·tor~ke pravo k rozn;nozem, vereJnému předvedení zvukového filmu jen jeho po řad a t e II (§ 36 odst. 1.
34,
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a § 37 cit. zá.k.), resp. tomu, komu pořad'atel toto právo postoupil
(výrobci filml!).
.z toho pllne, že pr? Jl.osouzení otázky podle platného práva, přJ
slusI-Í1 autorum hudebm castl zvukového filmu s a m o s t a t n é právo
k veřejnému přednesu skladeb též zařízením určeným k mechanickému
přednesu, v tomto případě f i I m o v Ý m pás m e m (viz § 27 aut. zák.
a co se týká zahrani,čních aut0'rů § 2 cit zák. a čl. 14 rev. bernské
úmluvy '; 13. ]í,st0'~ad~ 19~8), resp. přísluší-Ii jim anebo žalujícímu
O;hrannemu sdruz;nJ .. (r:~sle?kem postoupení provozovacích práv)
mrok na zapravenI pnmereneho provozovacího honoráře proti pořa
dateli takéh? p.rovozování (v tomto případě proti majiteli licence a pro~ozovatelI bIografu), bude třeba zjistiti, zodpovídajíeJ.i všechny zvukové
fIlmy, lwed~né v žalobě, nMežHostem § 37 aut. záJk., resp. pokud jde
o zahramčnt a.utory ;Istanovení odst; 2 14 .. článku rev. bernské úmluvy,
kt,:re s prve cI·tovanym Je v podstato steJncho obsahu, při čemž poukazU1e se na shora, vyložené směrnke.
• Prolože.~ so~zeném případě jele o othky technické povahy, k ni'n;" .
md~1 J;st te;.otazky umeleckého zpracování, bude tř,eba vyžádati k naz?ace,nemu ucelu posudek znaleckého sboru zřhen.ého ve smyslu § 62
CIt. zak.
Proto bylo nutno napadený rozsudek rozvázati podle § 543 OSI'.
.
Odvolacímu soudu se ukládá, aby v d'alším průběhll sporu učinil opatřem podle § 15 vlád. nařízeni zlO. února 1927 Čí,s. 10 Sb. z. a n. a
po .sděl-ení přísluš'I;~ho poslldku zno.va rozhodlo tom, 0' jaký dmh díla
tll' Jde,.a ,;da auton Jeho hlldební časti· přesto, že převedli, svoje práv0'
k n~tocem. sklade'? na .filt;'0vý .pás na fHmové .výrobny (což žalující
strana ?a c'.1. 3 vy~lovne pn'Pushla), zachovalI SI vzhleclem na povahu
zV~lkoveho ftlmu pravo k Jeho veřejnému provowvání, resp. k autorskemu prov'ozovacímu honoráři..
Podle výsledku, ctotyóných zjiš,tění, bude třeba, aby odvolací soud

z~býval ~:. té~ otá,z'kou; zda autoři, i když dali svolení k reprodukci,
mohlI se UCllnne vzdah naroku na provozovací- honorář bez s vol e.n í
žalujícího sdnl'ženJ, kterému- případně už dříve svoje provozovací práva
postoupili.
či ...
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...,!stanovení § ~1 zák. čís. 26/29 Sb. z. a n. nelze užiti na smíry,
J1m1~ stra~y uprav11y otá~~u ,~~rady .škody vzniklé z 'opominuti povinnosit z:tmestnavatelovy pnhlas1Ť1 zamestnance k pensijnúnu pojištění.
Sm1r takový vztahuje se i na vyšší nárok podle zák. čís. 125/31
Sb. z. a n.
.
(Razh. ze dne 14. května 1936, Rv I 769/36.)
Žalcbce byl zaměstnán u žalované firmy jako dozoroe oel 1. září 1907
~? .22. dubn.a 1~22. Tvrdě, že byl firmou přihlášen 1'1 pensijnímu 1'0Jlstenl pozde a ze proto dostává pensijní dávky nižší, než na které by

měl nárok, kdyby byl včas k poji,štění firmou přihlášen, domáhá se na
žalované placení takto vzniklého rozdílu. Připouští, že smir:m v roce
1930 s firmou uzavřeným prohlá.sil, že částkou 3.000 Kč, jez mu byla
. vyplacena, byly všechny jeho nároky proti firmě z důvodu opožděného
přihlášení k pojiště~í vyrovnány, má vš~:k za to, že smír t"n jes! !':~
platný hledíc k predpisu § 11 zak. CIS. 26/29 ~b. z. a ~. N I'.Z S I
S o u d y žalobu zamítly, p r v y s o u' d v podstate proto, ze smlrem
z roku 1930 zanikly veškeré nároky žalobcovy proti firmě z důvodu,
0' který se žaloba opírá; smír t"n není také neplatný hledě kpředpi,su
§ 11 zák. čís. 26/29 Sb. z. a n., neboť se týká n á hra d y š k o d Y
z důvodu opoždéného přihlášeni k poji,šténí, nikoli otázek, jimiž by byla
obmezena nebo vyloučena plJ!tnost tohoto zá<kona v neprospěch pojištěnců, jak to právě předpis § 11 cit. zák. předpokládá.
N e j v y Š š í s o ud nevyhověl dovolání.

D

ů

vod y:

Žalobce se již v roce 1930 domáhal, na žalované firmě náhrady škody,
vzniklé mu prý tím, že firma ho VČas a řádné nep'řihlásHa k povinnému
pensij'nímu poji'štění. Žalovamá firma se stanovi'skem žalobcovým nesouhlasila, avšak k úplnému narovnání ,sporné věci mu naJbidla odbytné
3.000 Kč, s čímž žalohce souhlasil. žalo,valná firma zaplati<la žalobci onu
částku a zdůrazni],a, že tím je tato věc jedlIJOU pro vždy vyrovnána a že
žalobce tudíž na ní s.e ji'ž nemMe domáhati pražádných dalších námktl.
Tím došlo k narovnáJní podle § 1380 obč. z"k., které má povahu novace,
jím zanikl dřívější závazek a zároveň p0'čal nový (§ 1377 obč. zák).
Dohodly-U se strany, že smírem jsOlu upraveny veškeré nároky žalobcovy z dotčeného právního důvodu, a že žalobci již nepřísluší právo dom.rhati se další,ch nároků na žalované firmě, byla tímto u1ednáním vyloučena klausule rehus sk stantilbus, a žal0'bce nemůže ani uplatňova ti,
že se tento smír nevztahuje na vyšší nároky pod],e zákona Č. 125/31 Sb.
z. a n. Rozhodnutíl Sb. n. s. čls. 13978 se nehod, na souzený případ, ježto
vychází z jiného s1<lItkov·ého 'podkladu. Ustanovení § 11 zák. Č. 26/29
Sb. z. a n. nelze použíltí na smíry, jimi'ž strany upravily spornou otázku
náhrady škody za, opominuti povinnosti' zaměstnavatelem, by včas při
hlásil zaměstnance k pensijnímu pojioštění. StačÍ tu poukázati zvláště na
správné důvody pr\Oniho soudu.

čís.

15200.

Zaměstnanec státu, jemuž byla při zrušení služebního poměru poskytnuta výpomoc ve výši jeho prémiové reservy proto, že výslovně Pf(}hlásil, že nikdy nevstoupí do zaměstnání podléhajícího pensijní povinnosti, jest povinen tuto výpomoc vrátiti, jestliže nedodržel této podmínky
34'
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a stát byl proto nucen jeho prémiovou reservu podle § 114 zák. čís. 26/
29 Sb. z. a n. přenésti na nového nositele pojištěni (Všeobecný pensiini
ústav).
(Rozh. ze dne 14.

května

30. listopadu 1932 úřadovně Všeobec-~ého ,pensijní,ho ú,stavu .zaplat!~i
částku 6.985 Kč 05 h. žalovaný, pOruSIV zavazek ]lm ,prevzaty, ~~nar,[

svrchu uvedenou výminku a jest tedy povInen vyplacenou mu castku
6.090 Kč vrátiti žalobci (§ 1435 olbč. zák).

1936, Rv II 833/34.)

Žalující stát přednesl, ž·e v)'platil žalovamému, bývalému zaměstnanci
stMnich podniků, při jeho odchodu ze ,služby Zilžalovanou· částku jako
náhmdu za prémiové reservy, když žalovaný před tím prohlásil, že nevstoupí nikdy do zaměstnání, v němž by podléhal povinnému pensijnimu pojištěni. Tomu slibu nedostál, stal se advokátním koncipi·entem,
žalující stát v důsledku toho mU'sil převésti jeho prémiO'lé reservy na
pří>slu&ný Všebecný pensijní ústav. žalobě :na vrácení v)'placené náhrady
za prémiové reservy bylo vyhověn-o S.o tl. d Y vše c h tří s t o I i. c,
n e j v y Š š i, m s o", dem z těchto
důvodú:

žalovaný ve 'své žádosti ze dne 16. pmslince 1929 prosilo. po,skytnilltí odbytného lna odahodnou< ;oe formě vráJoení prémlO'lé ·reservy a jwk
v télo žádosti, tak v dqpi·se ze dne 23. prosince 1929 .pr.ohMsil, že nikdy
nev,s.loupí do žádného pens.i~lně ,pojistného zaměstnwní. Vonnosem ministerstva ze dne 9. ledn.a 1930 byla žalovanému' po\Colena výpomoc
v částce 6,090 Kč jako náhrada za prémiové reservy, při čemž bylo výslovně podotčeno, že mu prémiové reservy podle platných předpisů
nemoh.ou býti vrá.ceny. částka 6.090 Kč hyla pak ža'l'O'Ia'llému v)'placena
a júm přijata. žak,vaný podl,e Ipředpi·sů .o služebním poměpu zaměst
nwnců podniku státní. lesy a statky ttreměl při vyst.oUlpení ze služeb :nároku na výpomoc nebo .odbytné a mil1i~t"rs·tvo mUls.el.o si býti védlomo·
toho, že v přÍ!]Jadě vs!oup"ni žal.ovaného do zam"s!nwní podléh·ajidho
pojistné povinnosti- musí- pensijní reservu převésti na nositele této· povinnosti. Poskytlo-li tedy ministerstvo žalovanému dobrovolně vJÓPomoc ve
výši prémiové reservy podo!knUlvši, že žalovaný na tu~o reservu< nemá
nárok a že mu prémiové reservy nemoh.ou býti vráceny, a předcházelo-li
tomuto úkonu liberality výslovné prohlášenú žalovaného, že nil<dy nevstoupí do zaměs[i1ánÍ poďléhajÍICÍlho pensijní! povinnosti, je na bíledni,
že by ministerstvo bez tohoto prohlášeni nebylo žalovanému nikdy pO'skytl.o výpomoc, je.žto by tím vzešla státní pokladně škoda, a že uČÍni-!D
tak jen v důvěře v příislub ža1ovaného. Podle zásady poctiVDSti a víry
(§ 914 obč. záJk.) jest iudí-ž opDdstatněn závěr, že mezi stranami tak>
p-ohnutka výplaty byla učiněna podmínlmu· a že. zvláště i žalovaný, přij'av
mu v)'placenou částku, tuto pod!mínktl přijal (§ 863 obč. zák.). Podle
§ 901 obč. zák. jelst pOoSUlZO'vati taJkto vyjádřen.ou pohnutku jako každou
jinou výminku. Ježto však žalovamý vstoupil do· zamésltnál1í pen'sijnimu
pojištění podrobenému a jest od 1. června 1930 pensijně pojištěn, žádala úřadovna Všeobeeniiho pensijního ús-tavu podle § 114 zákona
ČÍ<s. 26/29 .o v)'dání převodní částky a pří.slušný stální p.odnik mUlsi·1 dne

čís.
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Podle čeho je posouditi právní otázku, zda a kdy jest věc přlslu
šenstvím~

V usneseni odvolacího soudu, jímž se zrušuje rDzsudek soudu I. stc·
líce podle § 496 Č. 3 c. ř. s., musl odvolací soud nazn~čiti ~k~t~~!1?sti,
které se mu ",!laji býti rozhndnými a jež nebyly v prvm stohcl z]lsteny.
(Rozh. ze dne 15. května 1936, Rl 278/36.)
žalúbkyně prodal'a poviinným elektromotor (elektromobilu) a vyhradHa si při prodeji právo vlalstnkké až do ú.plného zaplacení. Elektr?motor nebyl povinnými d·o,sud úplně zaplacen. V exe·kuCl- nucenoU' clrazbou nemovitostí, vedené pmti povinným žalovanou, byl tento motor zapsán jako pří'slušens'tví nemovi,tosH povinných. žal~bk~ně nezažlldala
při prodeji motom o po~n{vmku.'cll~ § 297 hlt. a) ohc. ,~wk',na n~movl
tostech do dražby daný.ch. Tvrclle, z.e motor nestal se pf1lslmenstvLm ~e
movito.sti povin.ných a že n.ebylo poznámky podl-.e §, 2:97 a) o~,č. zak.
potřebí, domáhá se žalobkymě žalobou podl,: § 37. ex., r. vyloUlče~l' toholo
motoru z exekuce vedené ža1ovanou protr povlni1ym. P r v y s o u d
mmal podle žal.oby. O d vo laJ C í s o' u d uložil prvému soudu nové jedullní. a ro-zhodnu'ÍÍ.
Ne j vy Š š í s o ll' d zrušil usne.seni odvolaciho sDudu a uložil mu,
by o odvolání žalované znovu rozhodl.
Důvody:

Podle obsahu rekursu j,es,t sice je:n řešiti otázku, zcla stroj (elektromobilit) se staj, pří-slušenstvlm nemovi.tostÍ< povinných, a odvolací soud
se v napadeném usnesení také je:n touto otázk~u z<lbýva,1. Ale z.abý~al
se jí a vY'ř~šil ji jen po ,právní stránce, nez"byval se vsak!ake ]eJ1m.
skutkovým podkl:adem, takže nejvyššimu .soudu lze napacle~e usnesenr
také přezkoumati jen co do právního stanovI·ska Ddvolaclho soudlu.
Otáa!ku, zda nějwká věc j'E'st či není příslušenstvím nemovitosti, n.utn~
. posuzovati ve smyslu § 294 a násl. ohč. zák. podle taho, .zd~ ved:e]SI
. "ce možno podle názom hospodářskéh.o styku a podle pravmch predc
pi'Sů považovati za .přílslušenství, totiž buď že vedkjši věc jest s nem?vitostí tn/ale tak spojena, že ji bez porušení odstramÍl nelze, nebO' ze
jde o takovou vedlejší věc, bez níž hlavní věci nelze užívati (t. :-v. při
rozené příslušenství), neho že jde o věc, o níž zákon ~·E'.b V!~SI~lk m~ll,
aby ji trvaje pro hlavní věc bylo u'žíváno (t. zv. umele pfllslusenstvl').
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Již z toho vyplývá, ~e k tomu, aby se stroj s,tal pří'slu,šenstvím statku,
není v každém případě !potřebí, wby byl na statku připevněn, aneb aby
ho bylo nezbytně potřebí a "by byl tedy k pmvozování hospodářství nezbytně nutný; stačí, by byl podle vůle vlastníka třetím osobám poznatel-né určen k trvalému jeho uží'vání a byl k nemovitostí v takovém místním poměru, který tímto účelem jest podmíněn. Tento názor byl vysLoven také v rozhodnutí' u'Veřejněném pod Č. 11200 Sb. n. s. V právní větě
lohoto rozhodnutí se ,sice u'ládí, že talké stmje, jiohž je nevyhnutelně
potřebí, j'SOu příslušenstvím, tím však nebyIo řečeno, že vedlejší věc
mwsí bý,ti pro hlavní věc vždy nezbytně potřebná, tedy i tehdy, když
byla urúena k tr'lalému up(}třehenf pro hlavní věc, neboť v uve,deném
rozhodnutí šlo o' tovární stroj'e. Právní nál'Or v)"slovený v nwpadeném
usnesení, že se věc stává příslušenstvím také již tí:m, že byla určena
k trvalému užúvánÍ hlavní věd, jest proto správn,ý. Než napadené USnesení jest nejasné, ježto z něho nelze vyčísti, které SkUltkové okolno'sti,
potřebné k řešení' otázky přílSluše!filstvf, tedy toho, zda elektromobila
byla určena k trvalému užívá,ni na statku, budle třeba ještě na př'etřes .
vzílti a zjistiti (§ 4% č.3 c. ř.s.). Tyto okolnosti odvolací smld v napwdleném ulsne!sení "ni nenaznačil, takže by první soud byl na rozpacích,
co by měl ještě ZjiiS!iti kromě toho, Co bylo již zjištěno nebo nes'porno.
Nezby,lo tedy než vyhověti stěž,ovatelčillm návrhu na zmšení napadeného
uisnesení.
čís.

ázne však celý na jednotlivých hmotných dílech této nemovitosti,
'
..
'
'ch
tnev
'kže byl'o-li prodáno knihovní těleso, ve k terem)lZ
nejsou'
vs~
, .ny p o. a ky' které byly v něm při původním převod:u, jde o hmotny dl,l a lze
zem
, bernímu úřadu v prednostmm
"
, d"I' Jen t u casce
" t l'ho
"kázati
pora
e pr'evodP:~o poplatku pŮ'vodního která odpovídá ceně pozemků v dražbě pro'~~ných, ntkoliv celý.př~v~,d,ní~oplatek zpře;,odu původního kn!ho~~ílh~
tělesa. Le,č tento pravD! nazor jest myllDy. Pre'Vodm po.~lat:k pr:hlas~~y
berním úř"dem byl vyměřen z cele nemovltoslI zap-sane puvodne v te~e
knihovní vložce a zákonné zástavní právo přednostní vázlo podl.e za~
dy § 457 obč. zák. nedí,llDě pro celý poplatek na celé nemovl,toSl!,
g
, o d'd'l
tudíž
i na každém j'e;jím hmotném dílu. Na tom se napotomm!"
• e ením několika pozemků nic nezměnilo (srov. též. § 847 obč. zak.) a p~
skytují i po tomto .oddělení o.dděl.ené poze:m~y : zbytek nem?Vltost,1 lak
. 'lIko celá zástava jlsto·tu a zaiklad k u,s!poko]enl pro celou zastaVnI pohledávku. ledaže by čsl. erár byl souhlasil se zt:,nč~,ní;m :~~ení těchh~
dílů za převodní poplatek, což všaik nebylo v}'malNlj ICI ventelkou a;~1
tvrzeTIo. Rozhodnutí čí". 5538, 11980 a 13897 Sb. n. s. se na tento pnpad ,nehodí, ježto se týkají přílpadu, kde byl přev~.diní poplatek ihn;,d
s počátku vyméřen ,z prev?dlLl '~,el<O:lka k~lhO~ntC~ t~I::s. Bylo ~:oto pnhlášený popla.te!k prevo,dm s pnslusenstvlm, Jehoz vysl nebylo jlnalk odpChro'V,;,no, přikázati v přednostním pořadI celý.

15202.

Pro převodní poplatek, vyměřený z převodu všech nemovitostí zapsaných v jedné \mlhovn! vložce, vázne zákonné zástaVl1í právo před
nostní nedílně na všech nemovitostech, i když některé z nich byly později
odděleny z této vložky.
(Rozh. ze dne 15. května 1936, R I 538/36.)
Bemí úřad přihlásil k mzv~l1Ill nejvyššího podání v přednostním pohtdí k hotovému zaplacení z nejvyššího podání za usedlost ve veřejné
dražbě 'I'wdanou dlne 9. listopadlu 1935 též 'př,evodní poplatek za majetkový převod této ll'sed,llo,sH podle trhové sml:cJuvy ze dne 28. Července
1932 v celé původní. dstce s úroky. Niž š í s o ud y hledíce k tomu,
že po této ,smlouvě do,šlo k různým odttJrodlejům n-ěkoli'ka pozemků
z téže knlhovnl' vložky, které nebyly předmětem této vnucené dražby"
přikázaly bernímu úřadu jen převodní' poplatek snížený, a to první soud
poplatek s:nížený v poměru nejvyššího podání k trhové cen-ě později odprodan-ých pozemků, rekmsní soud poplatek snížený v poměru základ'ny,
z níž byl převodní poplatek vyměřen, a odhadní ceny.
N -e j vy Š š í s o u d 'I'řikázal č0s!kos!'ovenskét1l11 státu celý popl.atek.

o ů vody:
Oba ni'žší soudy se řídily prá,vním názorem, že převodní poplatek
sice váme na celé nemovitosti, z jejíhož převodu byl původně vyměřen,

čis,

15203.

Pojištění smluvni.
,Právní postaveni obmyšlené osoby při pojištěni na plipad smrti a
, dožiti dvou osob.
K výkladu pojistné smlouvy v případ,ě smrti jedn(}ho z pojistníků.

(Rozh. ze dne 15.

!kvě.tna

1936, Rv 1 1844/34.)

žalobkyně se domáhala' na pojišťovně F. výplaty pojistné sumy
ze dvou pojiste1k tvrdíc, že podle pojistné smlouvy měla býti vyplacena, přežije-li svého manžela, pojistná suma jí. Tento případ
nast,,!. Poněvadž všwk IDa poj'istné částky si 6nila n<'uro.k žalovaná, odepřela pOjišťovna likvidovati poji'stky a slo·žila poji'stnéčástky k soudu.
Žalobou domáhá se n)"ni žalO'bkyně výroku, by žalovaná (její dcera)
byIa zavázána mmati, že žalobkyně jest jed".ně oprávněnou z ,o,ně-ch pojistek pojišťovny f., a svoliti, by byla pojistná čás,tka li okresního soudu
složená jí vydána. Proti žalohě namHla žalovaná, že se žalO'bkyně při
uspořádání majetkových poměrů při ro'zluce jejího manželství s pojistníkem mlčky vzdala nároku z těchto pojistek svolivši k tomu, by byly zastaveny. Nilrok z pojistek zlratil'a však ž"loblkyně také lim, že její bývalý manžel - pojistník - před svou smrtí obmyslil z pojistky ne ji,
nýbrž pojišťovnu f. Konečně má za to, že by žalobkyně měla nárok
nejvýše na pol,ovinu pojist.né čálStky. Niž š í s o u d y u,znaly podle ža-
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loby, o d vol a c í s o' u d z těchto· dl ů vo d ů: ZřeImutí< se ná,roku
z pojistek muselo býti. podle pojišťovacích podmínek učiněno formou
pi'semnou, aby bylo účinným, ježto šlo o pojistnou smlou'lu na
případ smrti též žalobkyně, a v takovém připaděvýslo'lně byl ujednán
pí'semný souhlas toho, jenž se práva z pojistky talkové zříká, nepřihlí_
žejíc ani k tomu, že pojišťovně, aby takové zfelknutí bylO účinným, inusilo býti oznámeno. že by se žalobkyně byla takto pí·semně svého práva
zřekla, žalovaná netvrdila, a byl důkaz O' tom, že se ho zřekla výslovně
neb mlčky, hledíc k výše uvedenému, zbytečný, poně'ladž, i l<dyby
zřeknutí bylo prokázáno, nebylo by takové zřeknutí <vzhledlem k ulrči
tému předpisu čl. 10 podmínek pojišťovacÍlCh - tedy k podlmínce platné
smluvené - účinným. Rovněž není správná ,·ýtka, že prvý soud nesprávm" věc posoudí 1 po·tud, pokud ve svolení žalO'blkyně k zasta'leni
obou předmětných poji,stek nespatřuje zřeknutí se žalobkyně. Již prvý
soud jasně poukazuje k tomu, že poji,štěncem v této věci byl jediné
Adolf B., který prémie plalti! a s poji'stkamj. mohl dÍ'spono-vati. žalobkyně
byla pojištěncem obmyšlena jen pro příp"d úmrtí Adolfa B., kdyby
ho přežila. Teprve tehdy, když nastala tato skutečnost, vz·nikl její
nárok na pojištěný ohn.os. PokulCl se to nestal.o, mohl B., jenž tehdy žil,
pojIstky zastaviti, ani·ž k tomUl bylo potřebí' svolení. hlobkyně, která
též t"kové svolení neda.la, nýbrž jen trpěla, co pojištěnec v me-'
zkh svého práva učinÍ'!. JeHo ž"lohtkyně žádného svol'ení k zastavení
nedala, padají. veškeré další dohady o-dvolatelčiny. Kdyby naro\"nání,
které manželé B. před rozlukoU' manželBtvíl uza'lřeli, byl.o se vztaho'lalo
na pojistky, o něž tu jde, bylo by bývalo- jednáním, kterým pojištěnec či
nil jinou disposj.d se smlouvoul pojÍ'Šťovací uzavřenou ve prospěch owby
třetí zd~ ž.alobkyně pro případ úmrtí. Takové jednání jest právo
míněno v čL 10 pojišťovacích podmínek a bylo by bývalo nutným písemné svolení žalobkyně. Rovněž není, správná domněnka projevená
v owO'lání, že žalobkyn,ě v případě úmrtí pojí'štěncova měla nárok jen
na polovici poFstné sumy, nelbo,ť v tom směru jest zněni pojist!ky
s"mé jasné a určité, že v případě úmrtÍ" jednoho z bývalých manžel,ů B., druhý prvého přeživší jest příjemcem pojistného. O nějakém
obmezení na polo.vid není, v pojiistce řeči.
N e j v y Š š í s o II d

nevyhověl·

dovolání.

D ů vod y:
Žalovaná netvrdí, že se žalobkyně vzdal" výslovně práv přisluše
jíckh jí z o-bou p.oji'stek pojišťovací společnosti F. Uplatňl.lje toliko,
že stalo se tak konkludentně tím, že v rOCe 1929 svolila k jejkh zastavení Antonínu L. Obsah ujednání jest ne·sporný a právem poukazuje
odvolací sOl.ld k tomu, že v tomto ujednání o nějakém svolení k zastavení vůbec není řeči a nelze je ani vyvozovati z jeho obsahu. Správný
je názor odvolacíhO' soudu, že zemřelý Adolf B. nemo-hl jednostmnně
změniti osobu obmyšleného. Ze spisů předložených pojišťovací společ
ností F. plyne, že návrhy na životní, pojištění, učinil sice zemřelý Adolf B.
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jako pojistní.k, že však obě pojistky byly vystaveny na doži.tí a úmrtí
obou manželů, a to t"k, že v příp"dě dožití měli obdržeti pojiště~OU
částku oba, v případě úmrtí jednoho měl dostati celé čá'stky malnzel:
který druhého přežil. Ježto tyto jednotné pojistky byly vystaveny take
na přip"d smDti žalobkyně, IPnslušela jí u!čitá opráViUění. Předpis § ~31
zák. čís. 501/1917 ř. z. nenwbyl siloe ještě účinnostI (§ 167 zák.), avs"k
článek 1O všeobecných pojišťovacioh podmínek má v odstavci prvém,
větě druhé k její ochraně ust<Lnovení podobné, jako je má neúčinný
§ 131 zálk. Osoha, na jejÍ'ž úmrtíl ·se pojiště.ní stalo, jest chriněna tim,
že opatření podle čL 10, odstarvec ,prvý, věta prvá (t. j. změn·a o.so:by
obmyšlené v pojistkáJch) může se státi jen s jejím písemným phvolemm:
O t"kové op"tření podle čl. 10, odst. prvý právě šlo, když se zemřely
Adolf B. pokusil dopi·sem ze dne 16. srpna 1930 a pozdějším tes·tamentem
ZIfIl.ěniti osobu obmyš],eno-u volbou poji,stkách. žalobk)"né ,k této změně
písemné s'lolení nedala, zůstala proto abmyšlenou ze smluv poji-stných
a n"byla z nich nároku, když na'sta-l po'jistný případ. Doslov obou pojistek jest ~plně jasný a.ply~e"!; něho, že)de o ,nárok jednot~ý,_ a, že
v případě, ze nastane .po]lstny pnpad, t. J. ze zemre Jedna z pOJlstenych
a obmyšlených osob, obdrží, druhá celé poji-štěné částky. Nedop"dají
tedy ani vývody dovolání o ·dlvou oddí]e,oh pojilstek a o tom, že má ža··
lobkyně nejvýše l1árok na polovici slo'ženÝ'ch část~k.
Cis. 15204.

I pro výživné v době podáni odpůrči žaloby ještě nevykonatelné lze
. uplatniti nárok odpůrči.
(Rozh. ze dme 15. kV'i'tna 1935, Rv I 475/35.)
žalobkyně se domáhá žalobou prohlášení bezúčinnosti kupní smlouvy,
jíž nabyla žalovaná od Josefa F. nemovitostí, a výroku, že žalovaná jest povinua tnpěti, by ža.l'oibkyně vedla k v)"dobytí, vždy dospívajících č;íst<Jk na výži'lném uhražovaCÍt exekud na tyto nemovi·tosti a
exekuci zajišťovací k zajištění výživného budoucně vždy v jednom
ro<;e clo',spírvajicího (12 měsílčnkh .splátek). P r v Ý s o u d žalobu zamítl. O.d vol a c í s o u do umal' podl·e žaloby.
N e j vy Š š í s o II d lnevyh-o-věl dlovol"nL

D ů vod y:

Dovolání nemá pravdu v tom, že odpůrčí nárok může býti uplatňován
jen pro při"sou-zeué alirnentační přítspěvky, které jsou v době podání žaloby již splatné, nikoli však pro alimentační splátky, které byly sice již
při,souzelly, ale teprve později dospějí, poněvadž se jim nedostává
vykonatelnolsti nezbytné podle § 9 odl'. ř. Názor tent.o se kryje a.rclť
s názorem vysloveným v rozhodrrmtí Čí,s. 13200 Sb. n. s. Ale tento naZOr
nelze udržeti. KdY'by se na něm setrvalo, musí·l by oprávněný, třebas
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má již vyk,onateln,5' e~ekLlční htul na vyživovací dávky, podati pro každou
n~vou vyzfVovacl davku novou odpů"ČÍ hlobu a byl hy jeho odpůrčí
na,,'ok vuhec vyloučen pr,o vyži'\'ovací dá\Cky, které do'spéjí teprve po
uplynutí ,lhůty k odporu, Z tohoto důvodu při!plu'StHa již dřívější prakse
(OL U, c, 10918, 15612 a OL U, n, L Č, 2635) schválená i valnou čá'stí
literatury (DL Ehrenzw?ig k § 8, stL 477, Steinbach 111. vydání, stL 148,
Kramz-Ehr~nzw:~g II. dIl, stL 707 a Voska, pozn, 2 k § 9 odp, L) odpor
1 v,: pmspech :pr,l'So~,zenýd, alie ještě ,nesplaltných vyživovacích dávek,
~Jezto ~yZ1'VOVWCI na:,ok Ja~o takový na rozdíl oe] Í'ednotlivý,ch vyzlvovwclOh davek - !est 1'z v cel,ém roz'S~hu zji!štěn a tedy vykonatelný
ve !s'm)"slu § 9 odp, L«, Tento výklad zwlwna odpo,vídá ~ejen nu,tkavé
potřebě, nýbrž i zřejmému úmy,sl,u zákonodárcovu, Není přece myslitelné, že by zákon, který jinak poskytuje nároku na výživné zvláštní
o;hrany" moěl selhati právě tam, kde se po.vinný provinil proti svému
zavazku zpusobem taik eklatantním, jwký má lna mysli odpůrčí řád a kde
zákon chrání i jiné, jím jinak méně chráněné nároky, Stačí tu po~kázati
na Ulstanovení § 406 c, ř ,s" který doV'ol!uje, by povinný hyl ocllsoU'zen
také k dá\Ckám, které do'spějí teprVie po v)'dání rozsudku (§ 406 c, ř. s,),
by oprávněný nemusel každoU' vyživovací dávku zažalovati zvlášť, na exe,kučn,í výsadynár?ků na ~ýživné (zák, Č, 314/20 a jiné) a na § 372 ex, ř.,
ktery ulsnadm-I 1 JehO'

p'oo.ud dlOspí1vá v

za:pště'oí

ex'ektud zaji,šťO'va<;Í pro 'budoucí výž,ilVlné,

r.oční' lhůtě ~§

372 ex,

ř.),

V

novější době přisto'UpH

k te:mto 'U!stanovemm ahmentalcní zák'On, který poskytuje zvi\áštní zesí.-

lené ochrany o'sobám oprávněným požadovati výživu právě proto »by
byly odstraněny 'obtítže za.viněn,é tím, že Oisoba po'vi;nná, na.Iézá v m:ezkh
platných zákonů dosti způsobů, by u.nikla svému závazku, a by znemožm'la osobě oprávněné realisování' jejího práva, i když bylo soudním
r021sQllClkem vjištěno, a exekuční jeho vymáhlrní po,voleno«, Y, § 4 uipIavuje alimentační zákon zvlášť i případ, kde se osoba výživou povinná
v poslednílOh tfech leteoh před tím, než oprávně,ná osolba se soudlně
do~áhala stan?vení ~ohoto závazku, zřekla právním jednáním jakýchko!mv m"Jetkovyoh prav nebo vý:hod, a staJnoví,že v tomto případě při
h~edne soud, když určí závazek výživou povinného k plnění, a to (podle
zwsady nemo pro praeterHo aHtwr Jdo budoucna, k mai,e:tkovým jeho
pomě~ům v, dO,bě, než tak učinil. AvšaJk oprávněnému by nebylo nic
pÚ'mo.zeno tmn, ze se povlunemu, který Ise s,nad zbavlillr celéiho s;vého ma-jetku, a by se vyhnul svému alimentačnímu závazku ukládá do budoUlcna
vyZl'vné podle hodnoty majetku" jehož se takto zbavjl], kdyby nemohl
zároveň k vydo1bytí nebo k zwjištěni takto určeného nároku vésti' exekuCÍ
i na maj'e:tek, jehož Ise :povilnný zlb«viL Má-U tUldiž zmíněné usta'novení
§ 4 ,aH~, zák ifi1,llti vůhelc něj~kou pra'ktilckou cenu, musí majetkový stav
pov!nneho" ktery tu br.l ,v dohě, než se povinný zřekl majelkových práv
~,vJ:'h?d, hylI r?zho~~JI'cn:r nejen pro určení, nýbrž též pro vydobytí i zaJ1s~em, budouclho vyZlvneho, a musí tudíž oprávněný mí,ti i právo domaJh'at~ se~dpůrčl', žalo;b:ou ve lhůtách stwnovených v odipůrčím řádě
soudmho vyrok:;, ze m~ze na majetek, jehož se povinný zbavil, vésti
exekUCI I pro pns'Ouzene, ale dosud nesplatné vyživov",cí dávlky, ovšem
,

V'

'

exekuci uhražovad teprve, jwkmi.le

v~~ivo~a:CÍ dávky dospějí:" a ex.e~uci

'išťovací jen pro dávky, jež dospěji v Jed!nom roce, JestlIze altmen-

~:~ní zákon tento dus],edek nestil',:ovi! z~lá~tě, nestal? ~e t~k )en p~oto!

že zákonodárce předpokládal, ze p;avmmu ,Jednan;',,]In;Z, '~O,vtnny
řil uspokoJ'ení' nároku na výživne, a to 1 na vyzwne Jeste neo č'h
. zrnlatné . lze odporovati již podle ustanovem' o dpur
,o. "d
ra u, To
SPI ne ~řeJ'mě z motivů k § 4 aHm, zák., kde se odporovatelnost
p
Y
o
"h o ra~·
"d pn;
'd takového
právního jednání dlužní!kova ·1'0 d le o dpur,CII
okládá (srov, též Voska, pozn, 2 ~ § 9 ?dp, r.), Od~urČI ;':~
fobě nevwdí proto, že žalobkyně uplatnuJe ~ ~I ,po obm:z~m odpurc!
'rok jen <pro mésílČrl!i výži,vné v době 1'odam zatohy Jeste nesplatne
~atudí~ ještě nev)'ikonatelné, nýbrž sta3í, ~e její o~p~rčí žaloba j~st podána pro 'měsí:ční: výživné Isouidem ]1'z pnsoUlzene, z: by1a podana, ve
lhůtě § 2 odp, ř, a že se jí žalobkyně nedomáJhá,více" nez ,ce,ho by se mO,hla
domáhati na dlužníku, kclJyby k oclJpo"ovatelnemuJed,~a'~1 n~bylo do~lo,
10Už alby mohl'a na nemovito1sti odIPO'fG'V'atelnyifi1 Jedn~m!" zCIze ne ve,~!1
xelkuó wnražovad ,pro vyhvovací dávky Jí phsouwne, JaJkml,le dospeJl,
: exekuCÍ! zajišťovací pro 12 dalších měsíčních splMek,

a

v

čís.

15205.

Odklizení stavení zřízeného s výhradou odklizení na obecním pozemku se svolením obce.
(Rozl1. ze dne 15, května 1936, Rv " 688/34,)
žalovaní, postavili- na ,pozemku žalujki ohce domek, Pozemku už~vá
se dosud též jako obecního tržiště, žalující obec sO'Ulhl~sHa, a?y za,~
lovaní si domek na u1vedDném pozemkn postavl!!I, vyhradIla SI vsak pfl
tom že ž"lovamí budou po,vinni kdykoliv nt! její žád!Olstdnmekodikltdm
a z~stavenou plochu jí do drženi a užívání odevzdati. Proto ~aké, S,e
žalovaní zavázali k placení uznávacího náje~ného v částc; 20 ,K~ rocne;
jež též platili v prvních letech po' postavenr, domku, Pon,:~adzzalov~n,
nedodrželi hygj.~ni,akých :předpilsů a sousede SI pfOllo stezovall a, dale
proto, že Zemský úřad pohrozil, že z,akáže ko:ná'~í trhu" neb~de~lt domek žalovaných odklizen, vyzvala zalobkY,n~ zalovan:, opetne: ,aby
domek odklidili avšak žalovaní tomuto vyzvanr nevyhovelt, Domaha se
pro~o žalujúci ~bec výroku, že ,~alo~aní jsO,U po~in~i do,,:,:k, n,a tržišt~
post«vený odstraniti a pozemek Jl vr~!t!r a da!r opetne do uz!vanr. P r V)
s o 'll d žalobu zamUL O d vol a c I s o Ud u"nal podle zaloby,
N e j vy Š š í s o u d nevyhov.ěl dovO'lánL
Důvody:

Ustaniovení § 418 obč, zfuk. o původním ~pů,s.obu nabytí práva vlastnického nelze vůbec použíti na souzený pří'P~d proto, ~e žalov~ní p~
st«vili domek na pozemku, žaliU~íd obce IS JeJum svo.lelllm po pr,edcha-

-

Čís.

15206 -

540

zejícím jednání, a jest nerozhodno, zda měli úmysl postaviti si domek
navždy, když nebylo prokázáno, že ža!lobkyně s tím pmje'Vila souhlas.
Tato prostě tnpěla, aby žalovaní uží,vali pozemku s domkem jimi na něm
vl"stave,ným po způsobu výpmsy a nebylo zákonné překážky, aby obec
kdykoliv prohlá~i1a, že stav ten dál'e trpěti neminí, neboť nebyla žádnou
smlou'vou naproti žalo'Vaným vázána. Nepo.starali-li se o náležitou
smlo'U'vu s obcí, nemohou se cÍtilti zkr"cenými, když budou mll'siti domek odlstrraniti a pozemek obci vydat'i, neboť muselli počítati s tou10
možností, a posta'Vili, tedy domek na své risiko.
čís.

15206.

Jde o zvláštní nedovolenou výhodu podle § 47 vyr. řádu, učinil-Ii
vyrovnací věřitel svůj souhlas s vyrovnáním závislým na sjednání kupní
smlouvy s vyrovnacim dlužníkem, znamenající pro něho hmotnou
výhodu.
(Rozh. ze dne 9. května 1936, Rv I 1121/34.)
Ža.lobce se na žalovaném domáhá z<uplacení požadované částky
z kupní smlow'Vy sjednané se ž.alo'Val!1ým kupním listem ze dne 30. čer
venoe 1930, podile něhož se žal'o'Va!u,ý Z<lNázal odebírati od žaI:obce za
předem ujednanoul 'celO-u zboží. tam označené postupně v týdenní'Ch dodávkách na dobírku do konce rok111931. Žaloba by1-a zamífu1u.ta :s o II d Y
vše c h tř í s t o li c, N e j v y Š Š í: m s o ude 01 z těchto
d II vod

ů:

K ujednání· kupní· smlouvy ze dne 30. července 1930 došlo za vyrovnacího řízení zaJhájeného dne 22. července 1930 o jmění žalo'Vaného, a to
tím způsobem, že žalohce byv pož"d.rn Za'lova:ným za sOluihla~s vyrovnáním sl,ib;1 mu, že bude hl~so'Vati pro přijetí vyrovnání, a,však pod podmí:nikou, že ho žalova!ruý za to OdšlkodnÍ tím, že podepí'še .kupní li:st souča!we mu zaslaný shora u~T<lcleného obsahu. Žalobce přiihl:ásil k vyrovnání·svou pohledávku za žalov<l!ným a při vyrovnacím roku dne 23. září
1930 hlaso'Va'l pro vyro'V'lláJní. Soucl prvé stolice posuzovaJl pro-to správně
d:otčenou kupní ·smlouvu s hl·ediska § 47 vyr. ř. z rokli 1914, a došel
k správnému úsudlou, že byla poslkytn:uta žalobci jako v)'1rovnacímu vě
Hteli nedovolená v.0hoda, záležející- v tom, že si žalobce zaJjišťoval
z dlouhodobého odběru zboží: zisk, jímž se mll mělo dostat-i odškodnění
za újmu vzešlou mu z vyrovnání žaloV<l!ného, a že tuidí:ž jest kupní
smlou'Va podle, uvedieného zákonného předl'i'su neplartná. Pod:le § 47
vyr. ř. jest zvláštní výhodou každý hmotný pms:pěch, poskytnutý vyrovna!Cílm dlužníkem věřiteli, jímž se zmenšuje újma hro'zící věřitelí z vy1'O'\I1nání, nehledí,c k tomu, zdla se poskytuje takový prospěch na př. vyšší
kvotou či zastřeně, třeb<l!s při sjednání jiiné smlouvy, která jest sama
o sobě dovolená (srov. rozh. Č. 7299 Sb. n ..s.). Poskl"Dnutí takového
proslPěchu, ať již ve formtě příiffi'é či nelpřímé, znam,ená porUlšeUlÍ zásady
rovného nakládání s vyrovnacími věři:teli za vyrovnacího ří,zení,. Hl"'I'nim

-
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,~ lem zákazu zvláštní·ch výhod jest zabrálfliti, <l!by se rozhodování

~C~yrovnání nedělo pod jejích vlivem a na ú.kor v~řitelů jin~i ?eobda,ře

n'ych, krátce řečeno, aby zameZBny byly plettoh} p,n vyrov~am, zelt;'ena
ování hlasů. Posurzu"e-li se věc s tohoto pravmho hledIska, nem pokU
P
'
dotčenou stěžejní: zásadu vyrovnaC1í h
o "
nzem' cI1[a.bnosti
že vy' še "
·ehy
,
d ~ ~"I
oněnou předipi:sem § 47 vyr. ř. p.or;ušH ~ejen ža.lobc~,.k yz~c1m. SVU] souhlas s vyrovnántm žalo'Va:nBho zav1,slym na ~Jeclna.ll1 kU1P,11i1 ~mlouvy; a~y
si tak zaji'stil žalo'Vaného jalko budoucího zakaz11lik~ a
1 hmot;',; vyhody, jež očekával ze sjedn,aného obcho~u (zme~se~~ uJm~ ..vz~sIc mu
z vyrovnání ža:lo'l<l!néJho), nýbrž i žalo vany, aby Sl za]1stt~ ~njeh vyr?v~
nání na úkor věřitelů hlasujídch proti vyrovnání. Takove umluvy sÍ1ha
předpis § 47 vyr. ř. sankcí neplatnosti.

y?,

čís,

15207.

Střetly -li se dědické přihlášky vzdálenějších příbuzných zůstavitelo
vých s dědickými přihláškami jeho bližšich příbuzných, jest na pořad
práva odkázati přibuzné vzdálenějši.

(Rozh. ze dne 20. května 1936, R I 366/36.)
P o z ů s t a los tni s II U -cl poukázal v pozůstalostním řízeni po
Marii H. po.dl'e § 126 nesp. pat. z dědiců, již se vesměs přihlásili k po~
zů:stalosti ze zwkona, na pořad práva vzd<>lenější příbuzné. Rek u r snl
s o II d potvU'clil toto usne'sen, prvého soudu.
N e j v y Š š í s o U· cl nevyho'Věl d,ov-o-I:admu rekursll.
Důvody:

Podle čl. V Č. 1 zák. č. 251/34 Sb. z. a n. jest nezákonné jen taikové
Olpat1ření neho usnesen.L, (které lSe přílčí tasnét;t~, a n::?úohybn~t;Iu zněn~
nebo sm)'slu záJkooa, jehož bylo nebo melo by,ti .~a pnpad pOU~ZltO. K~yz
tedy v souzeném přípa!dě oba nižší soudy poukazaly 11'a pomd pr~v~
vzdálenější přílbuzné, jejich~ dědické přihláš~y se střetly s~ ~ěd1'~~ym1
přihláškami' osob, jimž svědčí pravděpodobnější· nárok na ~ed1d."1 Jak?

bli'žšÍ-m příbuzným zŮlsitavi'telo,výml, nenf naJpadené UISlueS6nt rnezakonne~
neboť odpovídá § 126 nesp. pa,t. (sr?vn. roz? 1020?, S?: n. ,s,)'. Rekurs~l
důvod nez"konnosti nelze opodstatnova!l! vyvody, J1ml~ ma b>::~, vyvr~

cen skutkový předpoklad, že \rantišek S. a Josefa ,H .. JSou, bh.;'Sl:D1I1. př:1:>llimým1, pokud se týče, že vuh-ec nejs,ou pn!~'U:llym1 opra~nenym1 dediti po zůstavi~eke Marii H., neboť to jest prave sporna otazka, kterou
·podle §§ 125, 126 n"Sip. pat. nelze rozřešiti v ří'zení ne-s'Pom-ém, nýh-~ž
jedině pořadem práva. Při výsl:echUl podle § 126,~esp. pat. o ne~e tu~drz
probírati okolno·stí, z nichž bezdůvodnost kollduj1C1Ch naroku ded1ckych
druhých dědiců k dědidv;, se přihl~si~šíc~ vlPlývá, bl se.n~prejUd1Iko
valo konečnému nálezu ve sporu dědlCkem, jenz teprve precl j1:nym soudem

--
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ro~vin~,uti. se má: .Právě proto se pravÍ, že nesporný soudce rozhodne
pnma lacI,e cog~l~lO>,:e o tom, kdo z. dědků se přihlásivších zaujme ve
sporu o dedlctvl, lem teprve započitI má, obtížnější úlohu žalobcovu a
komu se přikáie výhodnější role žalovaného. Nižší soudy proto nepo_
chY,bl!Y, když se nezahývaly věcí s těch hledisek, která stěžovatelé zdů
raznu]!.
čís.

15208.

Exekuci k vymožení nároku, by dlužník zaplatil peněžitou pohledávku
jest vésti dle § 353 ex. ř.

osobě .třetí,

(Rozlh. ze dne 20. května 1936, Rl 441/36.)
'" Rozsudkem bXl cLlužn~k uzn:',n povíln,ným zaplami za vymáhají.cí vě
ntellku. bermmu urďdu .~'~CI.t~:, castk,u. Tuto čá,stku dlužní'k nez'1platil a:
~;avrhla pro:o vymahajl-CI ,;er.'tel,ka na~aklladiě uv·edeného wzsuidJku, hy
Jl byla povolena k vydobylI teto pohledaVlky exekuce zabavením živnosti
tesařské a sta~j,tel,soké ~ její propa~htováJn.í nucenou dražbou, jakož í exekuce za'?a'le'nlm ruznych pohleclavek. P r v Ý s o u d povoHI exelkuci
podle na'Vrhu. Rek u r s n' I s o u d návrh zamill.
Ne j v y šš í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

, V návrhu ~i:ce ,vyn;áhajkí věřitelka žádá exekuce, aby bylo vymozeno zwplacem danovych nedoplatků povinnolU stranou Jbemimu úřadu
a~šak sohází v něm návrh, aby vymáJhajíd stra-na hyla soudem zmoc~
n.en<l: by vyko"a]-~, toto pia-cení na náklad strany po"ínné, dá:le aby povllnn.emu, byl? ulozeno, aby ,nalp'řed zaJpl""ti! náiklady, které tím vzniknou,
do, určlte l!huty pod exeku'Cl a- aby tyto náklady by.ly soudem prozatím
urceu)i. Exekuce k dobytí této zálohy mus! býti zvlášť Dia-vržena a povolena, Jď~ plyne z § .3~3, odst. 2, poslední věty ex. ř. (Viz poznámka 2
k exekucmmu VZOTCI· CIIS. 326/186.) V exelkulčnim návrhu se však ihned
žádá povo:el;í ;ůzných .prostředků ex"kučnkh v dlužníkovo jmění. Je
tedy, exekuo~~1 n,av;~ s1);hsován t~k, jakoby šlo o vydobytí peněžíté pohledavky. pnslus':jlCI pnmo strane v}'máhající proti povinnému a nikoliv
o exeku'cI, a·by neco bylo vykonáno.
čís.

15209.

. V otázc~, z?a j,:st.p~dle ~ 2,61, odst. 6 c. ř. s. postoupiti námitky proti

~,!?osoudnt VJPO,vedl příslusnemu soudu, jest dovolacl rekurs proti změ

nUJ,cimu usnesem rekursního SOIUdu přípustný.
Námitky podané proti mimosoudní výpovědi u nepříslušného soudu
nelze postoupiti přislušnému soudu podle § 261, odst. 6 c. ř. s.
(Rozh. ze dne 20. května 1936, R I 451/36.)

P r v Ý s o II d vyhověl námHce mÍ1stní nepříslušnosti soudu a postoupil námitky proti mimosoudni vý!povědi k návrhu žalo'laného podle
§ 261 (6) c. ř. s. soudu podle jeho mínění Ipřilsluiínému. Rek u r sní
s o u cl návrh na postoupení námiotek podle § 261 (6) c. ř. s. mí'stně pří
slušnému soudu zamí.tl a námi·tiky proti výpovědi odmí·tf z d ů vod ÍlI
Prvý soud neprávem vyda·1 napadené usneseni přehlédnuv, že podle § 261,
odst. 6 c. ř. s. žalobce může navrhnouti poslo,uipení spi!sů soudu žalob· cem uvedenému, namítá-Ii ža'lovaný nepříslušnost. O takový připad však
zde nešlo, neboť žalobce od·l!vod.n;l návrh na odmítnutí ná:mitek opřev
se o ustanovení § 566 c. ř. S., ikterýž předpis jedi.ně v daném sporu při
cházi v úvahu. Když pak žalovaná strana námitky proti ústní mimosoudní. výpovědi podwlď - třeba voas - proti předipi>su § 566 c. ř. s.
u soudu, v jehož obvodě najatý byt neleží, výpověď nabyla moci a námitky bylo odmíitnoutí.
Ne j vy

Š

ši soud

ne'Vyhověl

dovolacímu rekursu.

Důvody:
Předmětem rozhodnutí odvolacírho soudu nebyla »otázka přÍlsluš
nnsti« (čl. I Č. 5 zák Č. 251/34), nýbrž otázka, zda. lize podle § 261,
odst 6 c. ř. s. postoupiti námitky proli mimosouldní vý!pověcli soudu pří
s.lušné'l11u. Jest tedy dovolacÍ' re'lom3 proti změňUijícímu usnesení rekursního soudu dovolen, ale není Qprávněn. Podle § 261, odst. 6 c. ř. s. může
žal'obce, namítá-U žalov.aný ne:přís·lušITIOIst, navrhnouti, 3.lby soud pro pří
pad, že by náJmitce dal mí'sta, postoupÍ·1 žalobu soudu žalobcem uvedenému. Avšak v souzeném přílpwdlě namitloi nepřílslušnost dovola,ného soudu
žalobci jako strana vypovídající (§ 571, odst. 2 c. ř. s.), kdežto postoupení spi.sů podle § 261 c. ř. s. přÍls,lušnému nkresnímu, soudu navrhla
žalovaná. Prv:ní, soud vydal sice usnesení, že -se námitce nepřískt,šnosti,
vznesené žalují:cí Sltranou, vyhovuje a že se n-ám1itky žalované proti
mimosoudní výpovMi po.stUipují, podle § 261, odst. 6 c. ř. s. přílslušnému
okresnímu soudu, leč v·e skutečnosti nešlo o usnesení podle § 261,
odst. 6 c. ř. S., jehO'ž !předpokladů lu nebylo. Rekurs proti dotčenému
usneseni prvního soudu nebyl, proto "ni podle noveUsovaného znění
§ 261 c. ř. s. vyloučen (obdobně ro~h. -čís. 526, 2609 Sb. n. s.). V souzeném případě šlo v)Í'hmdně o řešení otá:z:ky, jak je,st postwpovati, byly-li
podány námitky pmti mimosoudní výpovědi u soudu nepří'slušného.
Podle § 566 c. ř. s. jest podati námitky poroti mimo,sOl,dní v)Í'povědi, Ve
lhůtách tam uvedených II SOUdlU, v jehož Oikresu najatý předmět leží.
· Podáním nwmitek zahajuje se sporné řizení podle § 571 c. ř. s., ale jen
tehdy, když námitky byly podány podle předpisu § 566 c. ř. s., totiž
u soudu v této pří·čině pnslu:šného. Pwk se výpověď pokládá za žalobu
· (§ 571, odst. 2 c. ř. s.) a námitky za přípTavný spis, o němž se ustanoví
rok k úslníaTIlll i"dnáJní- (plen. ws,m 60s. 10807 Sb. n. s.). Žalobci namítali
hned při prvním úst:ním ro'kU', že námítky nebyly podáJny Ll příslu-šného
soudu, což žalovďná také vý.slovně uznala. Její námitky nebyly proto
způsobilé, aby o nich bylo zahájeno řízení podle § 571 c. ř. s.
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Byla-li správa pozůstalosti před podáním odporujících si dědických
přihlášek svěřena některému z dědiců, lze povoliti k návrhu 'Odpůrce
dědicova soudní správu pozůstalosti jen podle § 127, 'Odst. 2 nesp. pat.
Obstarávání správy a zastoupení PQzůstalQsti zřízeným QpatrQvníkem
nelze klásti na rQveň správě a 'Obstarávání podle § 145
nesp. pat.
Pokud přísluší zastupování nadaci, nespravovaných bezprostředně
státními úřady, finanční prQkuratuře.
pozůstalosti

(Rozh. ze dme 20.

května

1936, R I 561/36.)

Pozůsta,lostní soud powkázal pozůstalou vdovu RMenu B.· a pozů
stalé dětí Gertrudu a Herberta B., klen se podmínečně ze úkona pří
hlásíM za dědí'ce, podle §§ 125 i1 126 nesp. pat. k uplatnění jejich náwkl' .
na pořad práva proti dědicům ze závěti Růženě G. a fi<nanční prokmatuře v zastoupení nac!«ce Karla a Emanuela B. Tito dědici podali včas
žalobu o nepli1tnost závěti u příls]ulšného kraj<skéiho soudu. Finanční prokuratwra navrhIa dne 23. HsI~padu 1934, doplňujk svůj náv,~h ze dne
10. října 1934,povolenf soudní ispriwy poiů<stalosti podle § 127 nesp.
pat. Již předtím však zříd,il pozustalostni soud usnesením ze dne 15.
ledna 1934opatrovnílka pozůstalosti (§§ 78, 128, 129 nesp. ,pa!.), jenž
spravuje celou pozůstalost, při černi zmoorui'l též pozůstalou vdovu Rů
ženu B. a pozůstalého syna Herherta B., aruiž se tito tenkráte při:hláJsiH
za dědice, aby znamenaJíi firmul Karel B. a ji zastupoval,i na ven<!k na
účet pozů'stalosti. NáJvrhu finanční prokuratUlfy na zřízeníl sekveslrace
podle § 127 nesp. pa!. ,prvy sOUld nevyhověl a schválil pozůstalostně
pron«jmulí lůzných bylů opatrovníkem pozůstalosti. Rek U'f ,s n í
s o u d nevyhověl stí<žnO'sti zákonn'ých dědiců do rozhodnutí, jímž byli
podle §§ 125,126 odkázáni, s uplatňováním svých nároků na pořad práva,
v)'hověl stížnosti finanční proikurawry a povolil soudní správu pozů
st",lmti podle § 127 nesp. pat., odmHl však její rekurs do rozhodnutí
prvého soudu, jímž bylo pozů1sla'lostně schváleno proOna1muH bytů opatrovníkem pozů!s1Blosti.
Ne j vy Š š í s o u cl nevyhověl clovo,ladm rekursúm zákonných dě
dků a dědí'čky ze závěti se přihlásivší do rozhodnutí- rekursního
soudu o zřízení soudni l1právy pozůlstaloOsti podle § 127 ne~p. pa!., vyhověl všalk dovolacímu rekmsu filnanČll1í prokmalury do odmítacího usnesení rekursního soudu a ulo'žil mu, hy o' rekursu finanční proku.ratury,
pokud jej odmm, znow jednal a rozhodl.

D úvo dy:
Neprávem mají zákonní dědkové a dědička ze závěti se při
hlásÍ vší za to, že po dobt1 trvání&pom .a právo dědické pozůistalostni
SGud nesměl žád!a;nou soudní správu naříditi, ježto § 127, ods!. 1 nesp.

"a1. stanoví, že pozůstalost není, projedill~tí<až do rozhodn~tí SP?rli,
. hyl",",li podána' v určené IMtě žal~ba st~amou,odlkáJzan'ou na.porad :p~av~;
rávě apaJk toho plyne z uvedeneho zakonneho ustanovem. Pra;rl-h zakon že každá slraJna má na vůli »zatím« zažádati za soudní spravu, ,po. skytuje {ím stranám možnost »až do ro~hodnutí onohospom« ?a'VI>hnonH,sekv,e'straci pozůstalostního jmění podle § 127 nesp· pa~, .~r~dpo
klady této 'soudní správy jso," ovšem nes!ejnépo!:l'le toho, }d~h Jl:z jed~a
ze spomých st;an obd~žela 0Id1. s~~du~ spravu p,:zustalosh .~I, ,mkol.lv.•S;.eřill-li soud ~pravu' po.ZUlsta:losh jlZ pred' poOdamm od,pofUjl'clch s, de~l'c
kých přihlášek jednomu z domnělých děcli~ů! může .odp~rce' .takoveho
dedice podle § 127, od!s!. 2 nesp. ,pat. doslcl, soudili' sipravy len ,podl~
předpis,ů soudního řádu, !. j. v za1išťovacim ~ízení, ~a ,předp~kl~du
§§ 381 a násl. ex. ř. (rozh. ,č. 12902 Sb. n,. s.). Techto predpOIkladu vsa~
není zapotřebí, nebyla-ll dosu;d žá~nému :dědicispr~va pozůstalo~,:!
(§ 145 nesl'. pat., § 8101 obč. zak.) preneťhana. V projednavaném .pnpadě zřídďl pozůstalostmi- soucl ,ulsnesenÍm ze dne 1~. ~edna 1934 opatrovníka pozů,sta!osti< (§§ 78, 128, 129 nesp. pat.), jen':, slpra'Vuje cel,;u
pozů'stalost, při čemž zmocni.l. též~ozústallQ';' ~d~~l! ,Rů~enu' ~. ,a pozustalého ,syn<lJ Herberta B., amz se hto, tenkrate pnhl<lslh za declIice, aby
wamenali firmu Karel B. a ji zastupovali n" venek nit účet pozůstalosti.
činnost těchto osob byla pod dozorem opatrovníka pozůstalosti. Oh, starávání správy a zastoupení, ,pozůstal,osti zřízenýmopatro'J'níkem Hlenj
totožné s její sprá'Vou a olbstaráváním podle § 145 nesp. pa!. Skutečne
žáda,]i dovolad relourenti teprve dn'e 12. liistop<lJdu 1934 .o přeneaháni
správy a obstaráváJníi pozůstalosti Ipoďl'e § 810 obč. zá!k., § 145 ne'sp.
p",!.; k vyřIzení toholo návrhu však již nedošla, poněvadž zatím byl
uči'll<ěn návrh na soudní 'správu podle § 127 nes,p. pat. Správa pozůsta
losti 'nebyIa tudí'ž podle § 145 nesl'. pat. přenechána jednomu z domn,ě
lých dědků, zří'zení opatrovníka nelze takovBmu přeneahánisprávy postavi,!i na roveň a není, proto zde překáž,ky, jež by podle § 127, ods!. 2
ne~p. ,pat. ,čini,I,« povoleni soudní správy závi'slým ,na ~ředPol~l",dec~
§§ 381 a násL, ex. ř. Reku[1sní soud v)'hověl' proto právem navrhu hnanom
prokuraŤ'my v zastoupení, uvedené nadace jalkodědičky podmíněně ze
závěti se ,přihláJsivŠí. Tomu není na závadu aJni úvaha, že také v případě,
že děd~d ze závěti ve ,sporu o neplatnost poslednf vůle zv'í:tězí, Růžena G.
na celoudo'bu svého života obdrží, p.ožhrání pozůstalého jmění po vypla,cení třl povinných dílů pozŮlstaJl'ých děti, poněvadž ta:ké v tomto pří
padě nadace má zájem na řádné správě jmění pro n!i určeného. Sluší-li
za toholŮ' stavu věci povoliti ll'avrženou soudní správu, pozůstalosti, zanikají tím zároveň oprávnění' pozůstalé vdovy Růženy B. a po<zůstalých
dětí Gertrudy a Herberta B. a bude na prvním soudě, a<hy pečlivě uvažuje .o zá~me,oh všech účastníků rozho.dl o. Ú'sobě nes1ranného a způso
bilého sekve,stm a učinil potřebná další "patřenL O,podstatněný jest dovolad rekwrs finanční prokuutury v za,stoupení na,dace Karl<a a Emanuely B. proti odmítnutí jejího rekmsu. Podle § 6 zákona ze dne
8. června 1933 Č. 97 Sb. z. a n. a § 2, odst. 1 Č. 8 služební instrukce pro
finanční prokwratury ze dne 9. března 1898 Č. 41 ř. z., platné ještě v době
Civilní rozhodnuti XVIIT.
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vydání, napadeného usnesení (vlá!d. nař. ze ,dne 4. června 1919 Č. 314
Sb. z. a n.), konají Hnamčni prokuratmy úkoly p",,'ního zás,tupce pro
nadace bez,pmstředně státnímí' úřady spravované, kdežto u jíných
n~dací přísluší jim toto zastwpování jen potud, pokud! jde o první usta,
novenÍ< a o dobyti jmění nadačního za účelem us'tavení n~cl~ce, nlkoHv"šak, ,polmd jde o dal~i oPrávni, jednání ~nebo zast"pování po ,provedeném j'i'ž ustavení natbce (podobně § 2, odst. 1 Č. 5 vlácl. nař. ze dne
2. d,,])na 1936č. 82 Sb. z. a n.). Nadace Karla a Em~nlUoely B. není dosud
ustavená, v}"hotovení nadačního Ij,stu, nebylo dosud soudu omámeno a
ze stavu' věci plyne, že nadačni jmění dosud nebylo dobyto. Není proto,
atrii sebemenší pochy])nosli o zást"pN mod fi'n'anční pmku~atury, pročež
,,,kmsní soud neprávem její rekurs odm1tl.
čís.
Důvodem

15211.

pro delegaci podle § 31 j. n. není
(Rozh. ze dne 20.

května

bydliště většiny svědků.,

1936, R I 579/36.)

Vrchní soud v P. povolil k návrhu žalujídho družstva podle § 31
j. n. delegaci určitého soudu proto, že většina svědků bydlí v obvodě
tohoto jiného soudu, od čeho.ž se prý lze -nadíti usnadnění, urychlení' a
zlevnění sporu. Žaloba byla podána u soudu, v jehož obvodě žalovaný
bydlel (§§ 65, 66 j. n.).
Ne j v y Š š í, s o u od návrh na delegaci jiného ,soudu z~mít\:.
Důvody:

S právním názorem napadeného usnesení nelze s'Oluhl~siH, nebol"
uznámí oko-Ino'sti, o. kterou vrchní, soud své rozhodnutí opřel, za důvoa
delegace by vedlo k tomu, že by se zákonné pravidlo, aby žalobce'
sledo,val hlO'vaného co. do sudiště, změnilo v pravý opa'k všude tam,
kde svědci bydlí mimo' obvod příslušného soudu. že však zákon takovému důsledku nepřeje, jest viděti nejlépe z toho, že dopouští, aby
důkazy byly podle potřeby provedeny soudcem z přikazu činným nebo
dožádaným, když by provedení důkazů před rozhodujícím soudem
bylo ,podUcobeno značným ohtížím (§§ 300 (1), 328 či's. 2, 352, 368
c. ř. s.). Jestliže tedy úkon pO'mýšlel na zmi,mění nesnáZÍ' vznikajídch
z toho, že svědci nebudou bydleti v obvodu rO'zhodujídho soudú, a
UlČini! za tím účelem vhod:né <lpatření', nelze týmž nesnázím čeliti d.ele~
gaci, která proto v daném případě se neopírá o dostate'čné důvody
"hodnosti.
.
čis. 15212.
K výkladú § 371

čís.

1-4 ex.

(Rozh. ze dne 20.

t.

května

1936, R I 602/36.)

P r v Ý 's o u d PO'volil vymáhajícimu .věřiteli podle § 371 ,Čí,s. 1 ex. ř ..
exekUlCi vnucenou správou nemo~j.to.g,tí dlužníkům náležejí--

z-a'ji'šťovad

. h ač by·la J'iž dříve 'pro část pohleoo\Cky, jež má býti- zajiM"na, na
~
. "d
d
emovitostech zřízena kauĎní hypoteka, kdeztO' pro Jel" osu nezaJ;štěný zbytek byl sOUlčasně a pravoplatně s vnucenou.sprá'voul povole~
i záznam zástavního práva. Rek Ul r s II i s O' u d navrh na povolem
zaji'šťovlOCí exekuce zamítl.

CIO ,

N ej v y š š í s o u' d obnovil usneseni prvého soudu.
Důvody:

Rekmsni soud nevyhO'věl návrhu na povoleni zali,šťov.aci exe~uce,
O'pimje se v podstatě ,o důvody rozhoclnurtí. ČíIS. 316.4 ~b. n. s .•~Ie do"
vo'l~ci reku~s vymáhajicí věřiitelky i'e přes to opraVl!len.
pnpa.dech
§37Ičí'S. 1---4 ex. ř. cllužno totiž povoliti ~ajišt'ov~~í ~x.eku,cl bez.e vseho,
ani'ž by 'soud sáml zkoumal věcnou potrebu za]lstem ~?otyooe pohledávky. Nemá te~y an! vymáhajíd .věřitel:.~ .taJ~o.vých .pnipad~ch POV!'~
nosti osvědčovat! potrebu exekučmhO' zaj!stem, a. so~d, kt~ry se ~ ~a
vr,hu Ulsni>ší, bez slyšeni stran (§ 55 ex. r.), nema ZaJk~n~eho ?odne.tu,
by vzhledem k to"!~t? ~ře?~i,s~ zá!k?~a .uvažoval,. zdal! je !u'! op'ravněm' potřeba k za]lstem biot mc. Mm.!-ll naipadene llsne~~m, _z.~ PO'''olenvm vnucené správy vymáhajid věřItelka ne?,ohla dOSIC! !~pS!~? zajilŠlění, než které již v této 'kaučnf hyp-otece ma, poklid ~e tyče, je~ nabyla současným záznamem zástavni~Ůl ,~ráva~ro. zbytek teto pohledavky:
přehlíží, že při zajišťo"ací 'exekl.lc! .sejde zej~ena na' ton~: zda dobyt!
pohl'edávky, totiž vedení exe'ruce, jest O'hr?'zen? ('rOZih; c~~'. 5~~~ ~b.
n. s.). Tato možnnst všaJk není vylou,čena hm, ze vyma;hap:cl venteloKa
již má kaUlční hl"Potekl.l na dlU'žni,kovýoh nemovitosteoh a že pro.zbytelk
jejího. pohledávimí bylo zaznamenáno zá.stavní právo. Vž.dyť nemůže
sQ\]dI při opovo,lení exekuce zlmumah, zdal! tyto h)'poteky vubec s ?hle~
dem na. př'e~dchozí břeme~a po.skytuji 1!~jaké. j!'st?tr; Ne:ze ~~i~et~ a~!
názor, ze vyznam vnucene spravy nemuze hyh vets~.nez. zaJ1ste.~~ :a~
stavním právem. Zdali vnucená! správa .vede k. zamy~lenem~. zaJ1~te~"
záviisí ,přece zejména na tom, jwk velké JSO'U v jednothvém pnpade vydaje, jež podle § 120 ex. ř. je nutno z výtěžků vnucené správy předz~
jištěnou pohledávkou zaptr~iH. Není vyloučeno, že nedoplatky a na.klady uvedené v § 12.0 ex. ř. v dlobě, kdy do.jde k ulhražO'vaci exekUCI,
mohou býti vyšší" než v dO'bě, 've které se jedná povolení zajišťO'vací
exekuce, a že pak hY'Poteka sama může býti bezcenná. Právní ochrany
proti zajišťovadm úkonům, jež 'se ukáží j"'ko neoprávněné pro nedostatek potřeby zajištění "ůbec neb ja;kcJ nadbytečné co do rozsahu za- jištěni, poskytují §§ 376 a 377 ex. ř.; teprve na příslušný návrh dlužníkův jest na soudě v taJkovém případě po slyš-ení v)'máhajídho věřitele
o potřebě a rozsahu zajištění uvažovati, po. přlpadě konati šetření a roz-hodnouti o. tom, zda takové úkony mají ])ýti vykonány, zmšeny neb obmezeny. Ani z § 14 ex. ř. ndze v tomtolpřípadě odvozovati, že návrh n~
povolení vnucené správy byl bezdůvO'dný, poněvadž toto ustanoven!
předpokládá, že již z exekučního návrhu jde patrně najevo, že o'statní

'!
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Kdy lze vyhověti návrhu povinného na zrušeni exekuce opřenému
o to, že pohledávka vymáhajícího věřitele byla jeho věřitelem zabavena
a tomuto věřiteli přikázána k vybrání, a že tento povolll povinnému
sečkání.

(Rozh. ze dne 20.

Iwětna

1936, R II 184/36.)

Smírem ze dne 2. října 1935 se povinný zavázal zaplmtití vymáhají<:í
věřitelce svůj dluh ve~plátkáoh, v nichž zaplatil část tohoto dluhu. Další
splátky odepřel ;plmtiti tvrdě. že pohledávka vymáhajíd vWtdky proti
němu byla eXElkulĎně zabavena 6sl. státem (bernfm úřadem); platební
zápoV'ědí v této exekuci bylo ml.! zapověděno pLniti jeho vymáhající vě
řitelce a proto plnil splátky jako poMlu,žnli<: čsl. s~átu, s nímž Se tmké
dohodl o pokračování v měsíčních splátkách. Z těchto důvodů navrhL
aby byla exekuce proti' němu jeho vymáhajíd věřitelkou vedená zrušena.
Ta však nesouhlasila B ná,vrhem na zrušení exekuce poukázavši na to, že
platební zápověď bemího úřadu nemá na splatnost vymwhané pohledávky vlivu, zejména že tím nebyla ni'jak dotčena otázka za!Lm nil!Stalé
ztráty lhůt, kteréžto právo bylo ve smíru vyhrazeno tol,iko vymáhající
straně a nikoliv' bernímu úřadu, a že povinný se též zavázal v důsledku
ztráty lhůtzaip'latiti' jí ihned celou pohledwvku. P r v Ý s o u d eXElkuci
zfU'šiL Berní úřad zabavil ná:rok na plnění opětujídch se dávek, příosluc
šející vym2ihajíd věřitelce proti povinnému ze smiru sjednamého 2. října
1935, t. j. na plnění měsí'čnkh splátek na dluh. Doručením této zápovědi
poddlužníkovi nabyl čsl. stát na zatavených d.rvkách z"s1avního práva
a jest oprávněn je vyhrati až do výše své vykonatelné pOhl'eclávky.
Timto poztyla vymáhajlcí- strana ja,k věcné, tak i procesni leghimace
zabavenou pohledávku dále v}"máha!i a tudíž i UiplatnMi nastalou ztrátu
lhůt, neboť tato práva podle u'stanovení § 308 ex. ř. přešla, výhradně
na terní úřad jako vymáJhajídho věřitele. R e ok u r sn í s o u d návrh
zamítl. D ů vod y: Vymwhajíd věřite'l' nepozbvl zabavením a přikázáním
vymáhané pohled"vky práva uplatňovati nast&lou ztrátu lhůt, neboť Hm
nastala pouze změna ohledně osoby k příjmu platu, oprávněné, tedy
platebního mí'sta, berni, úřad se však nemohl dohodnouti s dlužníkem
n~t;tě,sí,čnich s;plátkách, poněvadž ve smyslu § 308 ex. ř. usnesení o při"
kazallI pohledavky nezmocňUje vymáhajídho věřitele, aby učinH něja1kou
dohodu o měsí,ční,ch spl'átkách na účet dll1'žnikův, nýtrž toto právo zů
stalo vyhrazeno nadáole vymáJhajídmu věřiteli. Ke zrušení exeku'ce mohla
tu~~ž :!áti svoleni po~ze s~ěžova,telka (vymáhající věřitelka), a když
vypdnla se prah zm~o'vaclmu navrht~ s tím, že dlužník s.ubil za:platiti
cel.ou pohledaV1ku, mel soud I. stohce 'pou'kázati dlužníka na pořad
pIaV,a ve sm}"s']u § 40 ex. ř., ,poněvad~ tyly tvrzeny sporné okolnosti,
ktere nemohl soud I. stolice řeš.;,ti v Hzení exekučním, zejména také
pokud Be týče výše vymruhané pohledáJV1ky.
'
N 'e j vy

Š

š i s o II d nevyhověl dovolacímu rekursu.

Důvody:

, Názor rekursního soudu, že exekuce nemohla býti k návrhu dlužníkovU zrušena, jestliže se vymáhající věřitelka vyjádřila proti návrhu, a
byla llporná splatno,st a platnost sečkání, jest správný. Dlužník neprokázal uspokojení vymáJhailcí věřitelky, ani její povolení k sečkání (§ 40
ex. ř.),. vymáhajíd věřitelka se náv.rhu opřela, proto správně Ullnal rekmsn! soud, že tu není podkla.d pro zrušení exekll.ce k pouhému návrhu
dlužníkovu.
čís.

15214.

Kdy nastává zánik pojistného zájmu při pojištění silostroje.
(Rozh. ze dne 20. května 1936, Rv II 89'7/34.)
Proti žalohě n·a zjiW\ní, že pojišfovaci smlouva byla u~mvřena žalobkyní' se žalovaným, a na zmp'laceni poji,slln'ý,ch prémií namítl žaIovmný,
že pojištěné motorové voz.ldlo zcizí,l již v roce 1932, takže pojišťovací
smlouva zanikla ulhaJsnutím zájmu na pojištěni. P oJ' v Ý s o u d žalobu
zamítl. O cl vola ci ,s o udi u~nal podle žaloby.
Ne j vy Š š í s o II cl nevyhověl dovolání,.
Důvody:

Podle pojí-stky byl jako pramen nebezpečí uveden.; provoz motorového vozid!,a (jednosedadlového motorového kola bez přívěsného vozíku, 2.50 HP) řÍ!zeného poji'Sltní1kem jako vlilstníkem. Pojistr;ý ~áj~m
pH tomto dmhu poj,ištěni proti povinnému ručení spočí,vá v oblektrvlll~
nebezpečí, ž,e provozem 'silosrroje může povstati nebezpečný 'stav, ktery
je způsobilý přivoditi pojistnou příhodu. 2alovaný se brání' proti placení následné prémie tím, že není' již vla'stnílkem vozidla, ježto je prodal
již v květnu H}32 Anně B. K převodu vlastnického práva nesbčí. však
podle § 425 obč. zák. jen tiM (kupní smlouva), nýbrž musí, nastati
i odevzdání' a přev2)eH prodané věci movité. Takové předání a ,převzetí
motocyklu 'l<upitelce 'se nestalo, naopak ještě nenastala změna držty,
poněvadž motocykl je dosud v drženf žalovaného, který ho také používá,
.2alovaný zdůrazňuje, že Anně B. odevzda,l I.istinné doklady týkajíd se
auta, to však nestačí k převodu vlastnictví věd movité, jež dopoušU
skutečné odevzdání (§ 427 obč. zák.). Také nepřednesl skUltečnosti,
. z nichž by se dalo usuzovati, že dokazatelným způsdtem projevil svou
vůli, že bude dále držeti motocykl jménem naby,vatelky (§ 428 o~č.
z.rk.). Nedokázal-li takto žalovaný převod vlastnictví k vozidlu, nez!l!lllkl
ani jeho po'jistný zájem. Smlouva pojišťovací trvi a žalovaný jest povinen zaplatiti splatnou prémid.
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. Práyny ~osah valutovej doložky v 8nŮuvách treba posudzovať podra
Jednotlivosti prlpaďu.
• K~d' v dlhodobej sml.uve o ;IodáVanl elektrického prúdu odberná cena
urce!la. bo.~~.~ Kč. s doložkou, ze sa odberná cena sniži alebo zvýši, akby
10.% kurzový rozdiel podl'a parity dolára v Prahe
sa zl~i1 vacsl ~z
na základe pnemeru znacenl v určitých dňoch mesiaca decembra každého ro~ v sroynanl ~ kurzom dolára v deň uzavrenia smluvy, pojde.
som dotára o Vlac nez 10% nasia! smluvný prlpad sníženia odberne'
ceny prúdu. *)
j

+-

(Rozh. z 20. mája 1936, Rv III 726/35.)

~aloval1á strana dodiával", do mllyna I. žalujúcej stc<uny, ktorý má
v najme a proyoze, II. žall~j'ú,:a ,strana, elektddký p,rúď. Podl'a dlhodobej
,smluvy o dodavanl elektnckeho prúdu\ ll'zavrenej s I. ža:lujúcou stranou
v r. 1927, re~p: dodatkUi k teJto smluve zo dňa 1. augUlsta 19'28 stanovená
b.ola Jednoth~~ odbemá ,cvena elektri'Dkej energie v Kč s doložkou, že sa
tato :cena S~l'Zl al,~bo zVysl,akiby 'sa: zistil viibši než
10% kurzový
r?Zdlel:podl a p~flity dohra v pfalhe na základe priemeru zna,čení' v urči
t~{;h. dnooh meSlaca decembra každého roku v ,srovn<uní s ku'rzom do,lára
dna,1. aug.us'ta 1?28 (t. zv. dol'árová doložka). Pre nastavši pokles kurzu
dolara O~LaJC ne,z 10% hadala II. ža,lurjúca str<una sníženie odbernej cen,v
dektnckeho prudou za, rok 1934 a ked' na to žalovaná strana nepdshlplla,za:p~atila za odobr:<nýelektrický prúd povodne ujednanú cenu s výhradou, ze sa bude vratenla preplatku domwhať sporom.
O ba 11" Ž š ie s ú do f žwlobu l.-II. žalujúciloh skán o vrátenie
.pr~~latlru z~m!etly. Na j vy Š š i s ú d rozisuldok odlVolacieho súdu
s uCl11'kom aj na rozsu!doik ,gúdu I. stonce zmenil vyrieikol že prwvny
záJkl"d žailo:b'y je po pr~ve al 'Ulložii\' oc\volaoiemu ~údu d'alŠie pojednávanle a nOve rozhodnuhe o výške žalobného nároku.

+_

Do,vo,dy:
. Dov?lacia .odpO'veď žalovanej strany neprávom napáda rozhodnutie
odv?laCl'eho sudu, ktorým bolo prirznwné i II. ž",lujúcej strane žalobné
opravne~le, lebo. je nesporné, že táto skutočnepl!a(j,ja _ a to s výhradou - za!lo'~ane] ,strane to, čo v súhlase s I. žaluiúcou stranou pokla,dá
za "n d e bit e platené a keď I. žalujúca dal,,, v ža,]obe svoleni'e k tomu
~by ,uplatnené Í'stiny s' prís'lušenstvom boly za!platené dio rúk II. žalu:
juce] strany, ,de o taký dispozití'lny čin, ktorJ'm tá to nadobudla právo
aby spolu uplatnilla nárok vo vl'astnom mene.
'
• Vo veci ,s'amej poukazuje Najvyššii súd na svoj", judlkatúru (Sb. n. ~.
c. 1,4120 ~ 1.4304), tP~d.l'a kto~~j treba posudzovať spory dotyčne valu~
to~ych naJma dolaro.vych dolozlek pod!'a konkrétneho stavu jednotlivého
pnpadu.,
"') Srov, Úr. sb, č. 2427, 2559.

I

Od tohoto stanoviska odchý]i,ť sa nemá Najvyšši súd príčiny ani
. v tomto spore,
I'
. .
NemožnO' preto rozhodovať všetky ~pory toho dmnu podl a nej8lkej
naulkovej tézy, na pr., že talké vallttové,najma dolárové doložk~ treba
dešW - bez ohl'adu na to, <uko sú osnované - jednotne na tom zaklade,
': e stra'ny sa ohcdy ta'kou doložkou zwbe1Jpečiť len proti zmenám vnú~ornej hodnoty Kč a že len p ret o pri'Pojily doloŽlku, ktoro:, sa určuje
pre rozsah plnenia určitá reláJci:a čsl. meny podl'a. ~urzu dolwra.. čo m,,;útka vnútornej hodnoty čsL meny. Z toho vyvodzuJu zastancI lejto teone
záve,r hájený liež žalovanou str"nou v tomto ,spore, že ked' doMr podstatn~ ,pokle,so~ na 'svetovom trhu, prestal' byť merí"kom hodnoty čsl.
meny, lebo predpoklad, že dolár je valutou najpevnejšou, od~ado~ a. tak
že dolárová dolovka stala sa bezpredmetnou a trelbasplmť zavazok
v čsl,. mene bez oh!'adu ona dolárový kmz.
Aby však bolo možné takým sposobom vyložiť dolárovú doložku
v konkrétnom prípade, bolo by treba, aby taká úmluva došla výrazu
v samej 'smluve alllebo aby a'spoň, pokial' by bol smysel dolárovej doložky pod!'a jej obswhu nejasný, prÍip"dná medzera mlu'vy dala sa vyloži,ť úmyslomstrán, ktorý 'bol mimo pisomnú smluvu buď výslovne,
buď rovnako jasným konkludentným činom prejavený.
V súdenom pripade nebolo však zistené, že by baly strany učinily
'_ mimo pilsomnejsmlu"y - také prejavy, ktoré by moh!\ysl~žiť ak~
prostrieclok k vrkladu pí,somnej smluvy v tom smysle, ako ho zalovana
strana ulplatňuje,
Ni'žšie súdy to,tiž nezisti.ly, že by po čas vyjednávwnia bol- za stranu
žalovanú vypočutý - riadi,tel' p rej a v i I vo'či I. ža~ujúcei strane, že
účelom spornej klauozuly bolozahrániť nevýhodám smluvy v 'Prípade p?klesu Kč, ale staiflOvlsko to!hoto riadi,tel'a preca prijímajú 'preto, že Je
notofÍické al bolo p ret o vtedy Ulznané <lij žalujúcou stranou, že takzv.
dolárová do,ložka v š ad e tam, ,kde Sa vyskytuje v dlhodobých smluvách sleduje ten účel, aihy bol o z<ubráJnené poškodeniu jednej strany,
ktoré by mohlo nastať pri vačšom pokle,se alebo stÚipnutí valuty všeobecne za menej hodnotnú považovanej, v ktorej totiž bolo umlu"ené
plnenie vyviazané, a že' Z<> ta'kú valutu bola ,považovaná, nech Už právom leho neprávom, če,skoslovenská, kým dolár U. S. A. bol notonoky
všeobecne považovaný za valu,tu ta'kmeT n,e1lmenitel'nú a najstálejšiu.
Tieto všeobecné úvahy, ktoré nez"kladajú sa na určitom skulkovom
ústeni v konkrétnom prípade, nemažu však z vyložených už dovodov
obstáť, keď z 'doslovu predmetnej dolámvej doložky taký predpoklact-"ný úmysel strán nevyplýva, Tomu j'e tak podl'a osnovy doložky v Uste
žalovanej ,stmny z 1. augusta 1928, lebo pod!'a tejto je patrné, že jej
ustanovenia platia rovnakou mierou ,pre obe strany a proti obom stra,mim. Lebo obsah jej po,slednej vety pri'amo vi<l!že sa ,na :predošlú, kde
fe reč o plus minus kolísaníl priemerného kmzu, čo zase vzťa~uje Sa
na u<čenie, že jednotko\Oé ,ceny vyjaldrené v Kč závisi'a a ID e II I a s a
podra dočasnej ceny dolára v Kč. Z toho 10giClky pl}"nie, že strany počít<tly tu s možným poklesom kurzu nielen u J{:č, a'\oe aj u; dolAra, lebo
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znenie doložky v tom oh!'ade nerozoznáva. Jednotková cena vyjadrena:
v Kč mohla sa tedy sní,žíť alebo zvýš~ť pod!'a toho, ako sa zistí kurzový
rozdiel pod!'a pa~ity dolMa v Prahe na báze pdemew značení 10. 20
a 30. decem'bra každého roku, poťažne, keby sa v uvedených dňoch ~na~
čeni'e na bu~z·e ne.stalo" najlbli>'šieho nas"ledujúceho .dňa, v p o m e r u
ku ,kurzu stanovenemu dna 1. augusta 1928 (Kč 33.85 rovná sa 1 dolar
U. S. A.l"pri čo~ plliu,s mín us 10% kolís"nia priemerného kurzu
malo ostat?epovsrm~U!te a lEl? keby táto hranica bola prekročená, hola
by tr"ba vZlať do ohl adu -celu zmenll ,kurzovú.
Súd prvej st?lice po~siJ ~a s!~e vyloži.ť túto doložku" najma pojem
:>plus mInus kolisa,ma« t)'m, ze ucelom toho bolo zabránj,ť škode pre
Jednu. alebo druhu st.ranu b~d', za znehodnoteni'a Kč (innácie), buď
z JeJ z hod not e n li a (deflacle), ktoré oba pfÍioady boly mo~né taik
že kolí,san!e 'l?,;i'en;erného kurzu nahor a dolu plynullo by len z p;íčin,
ktmé sa tykaju vylučne československej meny.
Ale. ked'. sa poďkl~dajú .stranám úvahy všeobecnej hospodárskej účel-,
nosll, Je treba, aby beto uvahy boly v súhlase s obecnou skúsenosťow
o S'kutočnom stave 'led,
, SáJm súd I. stolke a po ňom i odvolací, súd poukazujú na zákon
c. 10:y1925 Sb. z. a n" ktorý uložil Národnej banke, ;]by sa starala
o u?rzav~me pom,;fUi k ,plnohodnotným cudlzozemským zlatým mem,m
na uro~n~ P?sl~dnych dvoch rokov, Tým bola pre budúcnosť určená
s tab I ]. I Z a c I a česko,slovenSlkej meny. Táto zákonná ,smernica Ibola
skutočne zachovaná so zdamm a nebolo na tom ni,č menené ,čo do vnútornej hodnoty ,,"č, ked' čsl. mena bola upmvená záJkon'Om Č. 166/19129
z. a n;.na for?,álnu, zlatú ~e:nu. Je všeobecne známe, že v hospodarskom zl'vote oeskosl'Ovenskeho štátu uplatňovaly sa vzh,l'adom na
jeho exportné potreby vi'ac tendencie inflačné alebo devaIvačné t a k že
P!akticky s deHáciOIll"ll československej koruny
'nlkt? v r. 192,8, kedy bo:l~ predmetná doložka ujedn a n a, n e poč I t a I. Deva'lvacla skutočne nastala zákonom čís. 25/
1934 Sb. z. a n., ktorým hola snÍ'žená zlatá hodnota menovej jednotky
o 16 '/,%,
.
. V ~os'led~u to~o úv~ha ni'žší,c? súdov, že smluvné strany poWajúc
aj s pnpadn}'m stupnutI:m IkulfZll ce'Skoslovenskej meny v pomere k doIwru, ma'ly zrete!' len na mo~no,sť deflácie Kč, je bel\]Jodstatná,
P,:to nemožno pod!'a vyjadreného úmysl.u sirán vylúčiť ani možIlO,Sť, ze b,ol predpoklada'ný, po~les \Cnútornej hodnoty dOláru,čo však
pn .sp,lne~1 :smluvy treba lIez vZlať do oh!'adu a nezáleží ,potom na tom,
z ~keJ pnčl'l1y tento pokles nastal. Dovodenie odvolacieho "údu že
straJlly ~emohly počítať so zá:konodámym opatrením U, S. A., je v'rozP?re prave '~ ~,stanovením smluvy, že pre určenie cien za elektridký "rúd
su smerodajne kurzy o 10% vyššíe alebo ni~šie, ako bol kwrz dlia
l. aug~,sta 1928. S.trany ted~ počítalr práve s a II nor m á ln y m i
kurzovyml' vmenaml, ku ktorym doch~dza zpravidla bud' v dosled-ku
válžny.ch poních hospodárského života, bud' v dosled-ku zákonodarného'
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Možno pripustiť len to, že valultové dolo~ky toho dr,wh,u sú ne~oko
nal'm prostriedkom, aby spravedUve vyrov~aly hOSpoda;rske zaujmy
. strln pri dlhodůbých smlu'vách. Lebo kalkulacte, za ktorych. ,sa . o.d~o ..
dlalv k smluve (výrobné a provodzova~í'e, nálklady),podhehaju aj ~nym
;ménám .než ~enovým. ~. sama _devalvacla domaceJ ;neny ,do~rčftyc~
. hraníc zachovava po dlhsru dobu mzdy a ceny surovl,n a vyrohkc;v do
máceho povodu bez podstatných Dmien a ta~ dost~va sa ,do:macemt,l
výrobcóvi, Ikto:ému tre~a plalt;f pod!'a valutovej dolozky, preml'e,ktora
nie je hospodars'ky o dovodlnena.
,
,. .
,
Ak preca ,pl"tí smluv a v takom pnpade, ~emozno .le! wpreť p-la.tnOS!,"
keď v dósleclkl.l poklesu cUd:e], valuty,. ktor~ usmernuje .obsah ;plnelU';v Kč dostane sa vyhody dlzmkovl. Rmko je tedy o.bojstranne, ktore
práv~ plynie z povahy takej sn:luvy .
,.,
, .
Námietka ža,lovanej strany, ze deva,lvacla dolara v U. S. A. s.tala, sa
nezákonným ~pósobom, nebola ni6m doložená. Opak toho plyn.'e v~ak
z rozhodlnutf Najvyššieho súdneho dvora va Washmgton,;, uvereJne~y?h
v diele Dra Arpáda PI'es·cha »Di,e Goldlklausek Ostatne je .nesporn~, ze
záznam clolárového kurzu na ,pražskej burze bol a je d'ateJ ln contmuo
vedený a práve táto okolnosť je podYa výslovného, znema umlu,vy rozhodná.
Vývody od'volacieho súdu vzťahujúce sa na wdajné odpútanie dolára
, od zláta, sú mylné, lebo "pomenutým záJ~?nným zásmom bol ob-salt
zlata v doterajšej menovej jednotke len smzeny.
Sporná doložka neobsahuje však žíadneho u,stanovenia, ktoré by sa
vzťahovalo tiež na obsah zlata' v dolM,e a pod!'& tohoto upravovala by
jeho hodnotu v pomere k ·čsl" korune:
,.
..'
,
Práve tak ako je pre spor bezvyznamna Intencla jedn", za stran,
ktorá nebola d~uhow vzatá na vedomie resp, nedošla výrazu v smluve,
tak je nerozhodná aj okolnosť, či riaditel' žalovanej strany, ktorá osnovala list z 1. augu,sta 1928, ovlwda'l dostatočne reč, v ktoreJ bol dopIS
spísaný.
.
Ked'že je nesporné, že citovanou smluvou určené predpoklady k Žladosti žalujúcej strany o slOí'ženie jednotkovej ceny v tomto pnpade sa
splnily a pod!'a vyloženého sbnovi"b tW,ká žiadosf bola v smysle CI,tOvanej smluvy aj oprávnená a ked'že žalujúcastr~~a, skutoč~e plahla a to s výhradou nazpat požadovama - to, ČO Jej zalovana strana vyúčtovala podl'asvojho ne·~právneho stanovi'ska; zostáva spornou len
otázka výš'ky žalohného nároku, ktorou sa nižšie súdy nez~ober~ly. Preto
bolo treba napaduwtý rozsudok, ktorým bola žaloba zam!:tnu~a, zm e;l1lť
. podYa výroku a odvolademu súdu uložiť, aby dutyčne vysky zalobneho
nároku d'alej pojednával.
čís.

15216.

Okolnosť že firma účastirmej spoločnosti podpísaná bola na zmenke
8pÓSObo:m. n~zodpovedajúcim právnemu stavu v čase podpisu zme~y
(bez dodatku poukazujúceho na Ukvidáciu a bez kolektivneho podpiSU
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d~och

likvidátorov), priehádza V úvahu len keď ide o zmenko " '
va~~k účastinnej spoločnosti (vystavitel'ky ~enky) nie však k~:
o Jej zmenkové oprávnenie.*)
" e
(Rozh. z 20. mája 1936, Rv III 93/36.)

Ž~lujúca. účastln,?á .s,polo'čnosť v I;kvidácii žiadala na základe zmenk '

,p?dplsa~eJ

zalovanfm! ako iprijímatel'mi, o vyclanie zmetrkového Plate6~
neho. pnkazu. V nam."etkach, ktorý.mi žalovaní vydaný zmenkov' late:bny. pnbz napad<h, namietali mo medzi iným, že ,podpl,s žafu:~ce'
ucashnneJ s,?oločnosti (vystavH:I'ky zmeuky) na zmenke nie je ,p1~tnýJ
lebo- hoc"bolaspolocno'sf v c"se, ked' sa podpis stal, už v likvidáčii
----: nema ~nent'~ ftrm~ dodatok poukazujúci na li1kvidáciou a pocl firemnym znem";'1 sll,podpl'Sr K?~o~a~a S,. a Emila B., z ktorých len Kolomal) S: J.e hkvlda~orom zal"luceJ učastmnej sPOlOČ"0Sti, k platnému zna
čen~ )eJ fllrmy v~~k je potrebný k~lektívny podpis dvoch likvidáto~ov~
.u d I. s t o 1." c,e. n"mletkam zalovaných vyhove] a zmenkov' 1a-'
tebny pnka:~ zbaVIl u~"",n?'sti, o d vol a c í s ú d jeho rozsudok Ir!nH
a zmenko~y pla.tebny. prdmz zachoval čiastočne v platnosti. Dotyčne
spomeflUlteJ ~amll:tky zalovanÝ'ch uviedol odvolací súd vo svojích do~ o d.o cll;. ze v c~se podpisU' zmenky bok" ske v"lným shromaždením
zaluJu~eJ. uc~s:tnn.eJ spolo,čno,sti u'ž usnesená lilkvidácia spoločnosti a boli
~i~~le~"hkvldaton: a:e tent~ !O?vý.pr"v~y s.t~v nebol e'šte z'lpísaný vo
. '? ,om reglst;e, I~re znaceme hrmy zalulJucej účastinnej~poločnosti
Je vsakrozhodny~ zapls vo firemnom regi,stre a sporný podpi's na zmenke
vyhovoval
v čase ,keď
ď s t a I.
N ' stavu hremného re""i's'!ra
b
s a po.dplS
a J v y s S 1 S u d dovoláciu žiaodosť žalovaných zamieto!.
v

v

• •

DDvody:
. Nioe je ~prá~ne sta!llovÍ'slko odvo.Jaci'eho súdu, že žalujúca úča
stIOna spolocnos! mo]]la podipÍlsovM presne len tak ako bola t 'd
hremnom
recristr
'
' hOCl
" u:z pred týmto podpisov"ním
"
v e usney vo
" '
," e zap:sana,'
bolo
sene ~a],n}'l.m shromazdením žalujúcej úč"stinnej spoločnosti zrušeni",
a, .vym,enov"ní
boli likvidátori,' - ked'z' c
° ,
'u'z· u·st"'no
'
spolocnostt
l'k 'd' .
.
~ v·emm
II ~" ac"e a .:",~v,dat,mov rozclielnych od členovsprávy prestalo pover:ll1,e doteraJSeJ spr,,~y .a .opráovnenie k ,podpi'sovaniu dotyčných členov
spravy. Pravomoc I'"lkv"datmov datUlje sa totiž nie od i' h . ,
d
fi.remného registru, ale
od času leh ustanovenia
o 'Z'lplSU o
.. Ten!o práv?y staY:,nemá však význ"mu pr,e piatnosť zmenk (zá"azlku,
• 1"
Y na
zme k zalovMych
d'
, pnJ1matel'ov) ' lebo 'keď aJ' bol'a za
ulJuca s t rana
, . n e pn ipl'sana mko vystavitel''kasp6sobom, mký už neodipoved~l
pravnernu
. s d'od,a tk om pOUlkaz'U]UClm
.; . na
l'k
'd' . stavu v čase ·podipisu ' tod
c y nIc
1, Vl '~clU a be~ kolektívneho podpisu dvoch J.ilkvidátorov, táto otázka
by pf1,~la ,do ohl adu len vtedy, keby i'šlo konkrétne o zmenlkov' záviizok
vystavItel a (srovn. rozh. Sb. n. s. čiis. 13387).
Y
,, __ A keď_Ž<e Najvyšší. súd ilnáč ne,spomal zákonných d'óvodov, aby roz-

U"

") Srov. Sb. n. s.
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sudok odvolacieho súdu bol zmenený, rozviazaný, al",bo účinnosti po'zba,vcný" bolo treba dovolaciu žiadosť z"mietnu'ť ako neopodstatnenú.
čís.

15217.

Patnaetidenni lhůta odvolací (§ 29 zák. O prac. soudech) platí i v pří
čině odvolání do rozsudků vydaných okresními soudy jednajícími podle
§ 42 zá\Í:. o prae. soudech na místo soudů pracovních (oddělení okresních soudů pro spory pracovní).
(Rozb. ze dne 22. května 1936, R I 556/36.)

o žalobě z pracovniho poměru rozhodl vyhovujícím rozsudkem
okresní soud podle § 42 zák. o ,prac. soudech. O d vol a c í s o u d odvoláni žalO'vaného, podané patnó\ctý den po doručení rozsudku, odmítl.
D ů vod y: Jde o to, zda v tomto připaclě jest počitati lhůtu odvolací
podle § 29 zá!k. ds. 131/31 Sb. z. a n. n<lbo podle § 464 c. ř. s., když
p.ředffiiělem~poru je nárok z poměru pracovního a platí proto ust"noveni
čl. IV. z;]k. z ll. pro,since 1934 či,s. 251 Sb. z. a n. Tímto zákonem bylo
ustanoveno, že »0 zastupování v těchto sporech Ll okresních soudů platí
ustanovení zákona čís. 131/31 Sb. z. a n. rovněž o řílzenÍ< a-ž na ustanovení, o přísedíd:ch« a že »odvolání proti rozsudkům okresních soudů
.v pracovních věcech o hodnotu vyš<ší než 300 Kč rozhoduje odvotací
soud podle předpisů § 33 zák. čís. 131/31 Sb. z. a n. v senátě složeném
podle § 32 téhož záokona«. Podle této styli"ace zák. čís. 251/34 neplatí
pro tyto spory povšeohně ustanovení oddílU' ll. zák. čís. 131/31 nadepsa1né »0 řízení Ipřed pracovními soudy«, nýbrž jen ustanovení, která
úkon čís. 251/34 výslovně uvedl. Jinaek by nebyl zákon čís. 251/34
výslovně rozlišoval mezi soudy okresními a soudy odvolacími, a nebyl
by u prvníich zvlášť vyzdvihl Z1istu,pováni a řízení, nýbrž by by\. jasně
a stručně nařídil, že pro dot'čené spmy plati ustanovení ll. oddRu zák.
Čí's. 131/31 až na ustanovení o přísedídch v první stolici. Že se první

věta vztahuje jen na řízení Ul okresní.ch soudů, nikolirv vůbec na Hzení,
v němž jednají' okresní, soudy na mílstě soudů pr"CO'vnÍ'Ch, jest patrné
z to'ho, že v této větě jest též ř,ečeno »až na ustanovení' o pHsedíd,ch«,
což se může vztajhovati, jen na okresní soudy, kdyžtě podle druhé věty
II odvolacího soudu přísedící jsou. Z rozlišování, které provedl zákon
Čí.s. 251/34, plyne, že pro tyto spory nep\.atí aní § 28, odst. 2, ani, § 29
zák. Čí,s. 131/301, poněvadž jednají již o nzeni odvolacím, kdežto, zákon
Čí,s. 251/34 mluvi jen o řízení u okresního ~solldu a o rozhodování u od-

voladho SoudiU. Musí tedy odvol;]ní, z roz,sudkll okresních soudů ve sporech pmcovnkh vždy vyhovovati předpi'sům §§ 451 a násl. c. ř. s., což
plyne i z té úvahy, ž·e odvolací soud r07Jhoduje z moci úřadu o tom, zda
jde o spor pracovni, a dojde"li k názoru, že o tako",ý spor nejde, mMe
se odvolánim ve věci z"bývati jen senát složený podle ci.vilního řádu
soudního a to jen vyhovuje-li odvolánÍ' předpisům c. ř. s. (viz také články
v Soudcovslkých Listech Čí's. 3, str. 69,,70 a ČÍls. 7, str. 197, roč. 1935).
Jest tedy v tomtO' případě lhůta odvoli!Jcí podle § 464 c. ř. s. 14denni.
Rozsuďe", byl žalovanému domčen 5. hstopadu 1935, končila se proto
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lhUla k odvolání dnem 19 Iisto ad 193
.
u soudu dne 20. Iistopad~' 193/ OP~'d' ~, a Jest odvolání podané
N'
, , .
' z ene.
roZhO~,I~ v y s S I S o u d uložil odvohclmu soudu, by o odvolání věcně
DŮVOdy:

čl. IV, druhý odstavec záJkona čís 251/34 Sb
.
.
z. a n·o stanoví, že pro
okresní soudy, které jedna,ji na' " ť
čí"... 131pl Sb. z. a n.), platí uS::'I~~~e~/~~~~~I~hčf~o~~~ ~~ 42 zákona
o. n~ellI az na ustanovení, o přísed.ících. Před',
' '" / ,Sb. z. a n.
nImI, souldy JSOU soustředěn v č' j' II . IPIS~.O nzellI pred pracov_
a svým uspořádáním'
dr., as I . zakona CIS. 131/31 Sb. z. a I]
téhož dmhu potud, žes: ~ét~Si~s~ídz~~tanov,~ní civillního řádu soudníh~
zvláštních oddílů pro řízení řed
a Ona .CIS. 131/31 Sb. z. ano není
Se proto, ja>k to Činí odvola~' .' s~udy prve; d;uhé a třetí stolice. Nelze
~i.fé~o y čl. IV, druhý odsta~:~Uzá,:c;~oa, ~~~elll obsa'h~, výrazu »fizení«
la~:,tI ustanovení části čtvrté §§ 451 ," 251/~4 Sb. ,~. a n., dovoo nzení na soudě odrvol .'
'
,
a .nasl. ,cIvIlního r<rdu soudního
odvolací, n' brž .est na' aClm; do. které j:,st z~řazeno ta,ké stanovení Ihů t
kterého Se ~ýka/í ustan~es~hz~k~azu;nz~~I;«/U!suzovati jen z Předmět!,
~oudě pmcovmim. Tupa>k v §§ Ig~2~' 'k 31 .~b. Z. a n. o ří'lení, na
JSou urpravena ro
..,.....
za ona CIS. 131/31 Sb. z, a II
v § 29 dotčenéhtzáJ~~~~ s~e~~~llI ,; JInaké Ú'ko.ny,pracovního soudu~'
lze podati odvolání ústně d ' °tJmkelusta,noV11]e, ze oU pracovního soudu
,~.
o pro o o 11 do 15 dnů 'po t
'.
vYll?tovel11 rozsudku bylo stra,ně do,č
','
?m, co ,pl,se-mne
null odvolací lhůty předloží, spisy r~d~~~' ~ ze pra~ovm soud po Ulply- .
~yfOzumí. Ustanovení § 29 záJkona či,s '13tCIl11JU sou 11 a, ,strany o tom
ještě činnost pracovního soudu ukl' . ;c /31 Sb: z; a n. uu;ravuje tudíž
' . adajlc mu,' zeJmena take poznatelně
zkoumání, odvolací lhůty st
. t
"anovene na 15 dlnlI takže
.
h b
I UIS anovení o lbůtě odvolac'
,
'
nem poa }" y, že
novením ty' k,," '.
.. I. Z rozsuc!ku pra'Covnkh soudů patří k ustagJ.Clill se fllzem SOllvilsej'kíiho . "tv
č.
'
covnf'ho. Je-Ii tomu tak a
'
. . ',' Jes e s .luno,sH soudu pračís. 251/34 Sb z a n ž
st~novl:h cl. IV, druhy odstavec z:'lkona
čfs. 131/31 St" z· a n" e pr? 'dne soudy jednající podle § 42 zákona
kOlla Čí!s. 131i31' Sb . na miS o .~ou~ů pracovnÍ'Ch ,platí ustanovení zác
čís. 251/34 (čl. IV, ci;r~h; ~ds~a!~~:;nISbvYlplýVá
z dosl?vu z~kon~
IlIStanovení § 29 z"kolla 'ČÍs. 131/31 ". z. a· n., ze pro; n~ pla,tI. lake
odvolací. Tento výklad čl IV rl' h'h Shd z. a n. ? lPatn~ctJ,denní lhůtě
z. a n. neodpotu' e ani dě·" ! rUl e. IQ o stavce zalkona cl.s. 251/34 Sb.
o kterých VYdáv~ sVědeci~~a~"; v~mlk:r to~oto z:'ll;onného ustanovení,
podle § 6 obč. zák. při výklad~Vz~k~~~ zp~ava k ~emu: jejíhož obsahu
, .~e ze P?mmoutl. Podle této dů
vodové zprávy k tomuto 'k "
čl. IV zákona čÍs. 251/34 S~ ~nu zamyslel .z~kon09árce lIstanovením
celého státu vyplývaly z toho' ,. a n .. ods.tramh nesnaze, které v oblasti
čís 131/31 Sb
' ze o naroclch uvedených v §§ 1 2 zá'kona
.
, z. a n. rozhodovaly jednak
.
'
okresních soudů pro spory pmcovní ř'd; praco~.l11. soud~ neb oddělení·
kona o soudech pmcovní'ch J'edn k' ,1._lce .se pn Jednám předl'isy záO'
,
'a OMeSl11 soudy podle § 42 'k
. pracovll1'ch soudech příslušné kte .
. d .
za ona
,
re ,proJ€ navaly spory podle usta_

..

I

t

ji!

'jJovení civilní'ch ř;í,dů soudních. Této nesnázi' mělo podle důvodové zprávy
. k vládnílmu návrhu záJkona Čí's. 251/34 Sb. z. a n. býti odpomoženo tim,
"že předpí,sy zá'kona o pra,covnim soudu budou platiti i pro okresní
soudy je·dnajíd podle § 42 zákona čis. 131/31 Sb. z. a n. na místě pra. covních soudů, ovšem mimo ustanovení- o přísedídch". Vzhledem k tomu
nelze schrváliti názor odvolacího soudu, že zákonodárce, zmiňuje se
v čl. IV, zá:konač. 251/34 Sb. z. a n. zvláště o některých ustanoveních
zákona Č. 131/31 Sb. Z. a n., vyjádřil tím, že pro spory pro-jednáva,né
okresnimi .soudy příslušnými podle § 42 zákona o :pracovníchsoudech
neplati povšechně ustanovení části Jl. úkona č. 131/31 Sb. Z. a n., nybrž
jen ust"noveni o zastupování před soudy pracovními, o nzení u těchto
soudl! s výjimkou ustanovení! o přísedícíCh a že o odvolání rozhoduj'e
odvol!ací soud podle !předpisů § 33 zá!kona č. 131/31 Sb. z. a n., nybrž
naopak nutno míti za to, že tento výklad zákona by odporoval úmyslu
z2ikonodár,covu, a nutno z doslovll čl. IV zákona Č, 251/34 Sb. z. a n,.
jen usuzovati, že záJkonodárce vytkl v něm jen odstraněni hlavních rOzť:!íII'Ů, které .se ,před vydánim zákona vy-skytoval,y a ke kterýím bylo v pří
pra'Vném jednáJllÍ o zákoně ČíIS. 251/34 Sb. Z. a n, zvláště !,oukazováJno.
Tomu neodlporuje ani z,práva ústavněprávního výboru poslan€ckésně
movny k vládnimu návrhu zákona č. 251/34 Sb. z. a n., ve které se
II čl. IV praví, že se pro okresní soudy pro.jednáJvajicí sporypraco,vní
, zavádějí některé pracovní předpisy zákona, č. 131/31 Sb. z. a n., neboť
výra.z »,pracovní předpisy« nelze jinak chá,pati, než jako předpisy o tic
zení, a to v nejširším slova smyslu, tedy nejen předpisy o ústnim jednání u' okre-sn.íoh soud'ů, a,le i před,písy pro dalši ři'zeni, které se k tomuto
ústnímu jednwni přírpojuje, což isou také předpisy o lbůtě k odvolání,
které jest podlati jak podle zálkona o soudech pracovnich, tak Í podle
dvilniho řádu soudního u sOlldUl rprvé stolke. Nutno proto v těchto pří
padeoh, 'I<de Ulstanovením čl. IV, odst. dmhý, zákona č. 251/34 Sb. z.
a n. nebyla různost p'ředpisů úkona o soude,ch pracovn,ích a ci,vilního
ří,zení soudniho odstmněna výslovně, mHi na mysli, že různost měla býti
dotčeným čl. IV odstraněna tak, aby nadále platily předpisy zákona
Č. 131/31 Sb. Z. a n., a aby k použiH ,přeclpi!sů civi,lníiho ří'zení soudního
bylo sáháno jen tam, kde to dovoluje ustanovení § 19 zákona o soudech
pracovních, tedy jen tam, kde zákon o soudech pracovní,ch nemá vůbec
žádného Ulsta,novenÍ<. Poněvadž však, ia,k úvodem bylo dovozeno, § 29
za'kona č. 131/31 Sb. z. a <ll,. ustanovuje, že odvolání protí rozsudku
soudu pracovniho jest podati ve IhiHě 15 d.ellní, pla'tí tato lhůta t"ké
podle čJ.. IV zálkona č. 251/34 Sb. z. a n. pro od'lolání, protí' rozsudkům
ve sporech pracovnioh projedlnávaných u -soudů okresních pří'slušných
. podJ.e § 42 záJkona o soudech pracovní,ch. Poněvadž žalovaný v této
lMtě odvolání podal, mylně je odvolaCÍ' soud odmí1l ja,ko opožděné.
čís.

15218.

. Od ,kdy plyne lhůta k odvolání proti rozsudlw pro uznání, uznal-li
narok zalobni opatrovnlk zřízený žalovanému.
(Rozh. ze dne 22.

května

1936, R I 571/35.)
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. Opatrovník žalovaného - neznámého pobytu - uznal zažalovai!lý
narok; p r v y s o u d pak vynesl ·rozsudek pro uznání. O d vol a c i
s o ln d odmítl od·volání žalovaného. D ů vod y: Rozsudek byl prohlášen
14. záři 1934 v přHomn-osti obou stran, takže se podle §§ 416 a 464
c. ř. s. započala čtrnáctidenní lhůta k podání odvolání prohlášením rozsudku, když se obě strany vzdaly doručeni pi,gemného vyhotovení,. Nabyl
tedy rozsudek ten dne 29. září 1934 právní moci, poněvadž odVolání
proti němu nebylo v této lhůtě podáno. Důsledkem to-ho nemůže nyní
po pravoplatnosh rozsudku vzná'šeti žalovaný odvoláni proti němu ani
z důvodu zmatečnosti, podle § 477 Č. 4 c. ř. s., a má-Ii za to, že rozsudek
jest zmatečný, mŮ'že to uplatňovati toUko žalobou pro ~matečnost podle
§ 529 c. ř. s., který vý,slovně stanoví, kdy lze vzíti v odpor pravoplatné
r o z h o cl n u t í, j,mž jest některá věc vyří,zena, pro zmatečnost.
Ne j v y Š š í. s o ll' d nevyhověl rekmsu.
Důvody:

, Správnému ná,zoru odvolacvho soudu, že by v daném připadě byla
zaloba pro zmatecnost poclle § 52QČís. 2c. ř. s. přípustná, rekurent neodporuje, a míni- jen, že ,vedle toho, mohl podati také odvoláni ve 14 denni
lhůtě od doručeni rozsudku k mkám jeho právního zástupce. Než prá:vě
tento názor je mylný; plyne to jasně z ustamovení § 534čí.s. 2 c. ř. s.,'
podle něhož se měsi'ční, lhůta k poditni' žaloby pro- zmatečnost počitá ode
dne, kteroého ,ro~hodnutL dOfUlčeno bylo s!raně. Kdyby byl ,správný názor
rek~r~ntuv, ze od to-hoto d'ne po-činá tep'rve běžeti lbůta k podání, od;.. .
volant, pak by žaloba pro zmatečnost byla vždy vyloučena, nebof ta
předpokládá formální pravoplatnost rozhodnuti, totiž marné uplynuti
lhůty k řáccln.ému opravnému prostředku, počítajk od doručení rozhodn~tí oné osobě, která byIa ve sporu označena jako strana nebo jako její
">stupce. Na základě formálně pravoplatného rozsudku byla také již
povolena exekll'ce. Zákon rozeznácvá dvojí doručení rozho'dnutí, toUž
první domčení buď straně procesně nezpusobHé nebo nepravému záS,tUPCI str~ny a ~ru;hé dOfUlčenÍ buď straně pmcesně ~púsobilé nebo jell!n;~ p~avemu zast}'IPcl. Prv~í doru,čení jest směrodatné pro běh lhůty
k ra-dnem,: opravnemu prostredku, drulhé pome pro běh lhůty k žalobě
pro zmatecnost. Ustanovení § 547, odst. 2 c. ř. s., jehož se rekurent do~
volává, na's'v,ě'?:~u~e prá1vě tomu, že odvoláníl a žaloiba pro z!llatečnost
~em.oholl ohstatJ ~edle s;~e, neboť podl,e toboto ustanovení n'emá podání
zaloby pro zmatecnost ucmku na vykonatelnost v odpor vzatého p-ravoplatneho rO'lsuldlku. Podle toho s'Právně vvslovil odvolací soud že běh
14 denní' lhůty k podání. odvolácn, započai podle §§ 416 a 464 c. ř. s.
vyhlášením rozsudku v přitomnosti obou stran.
čís.

15219.
Důvod k zastavení exekuce je dán, když pokračováním v exekuci se
p~avděpodo~ně nedosáhne takového výtěžku, který převyšovati bude
naklady cele exekuce a netoliko náklady budoucích exekučních úkonů.
(Rozh. ze dne 22.

května

1936, R [ 583/36.)

.
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P r v Ý s o u d zastavil podle § 39 čís. 8 ex. ř. exekud n.~ ,~vršk~;
r e ,k u r sní s o u d uložil prvému .soudu k re~ur.su ,v~mahaJ1,clho ve~
"j Je by v exekuci pokračoval. D ill vod y: Ma-I! by tJ exeku,ce P??lc
fl ;9 't. 8 ex. ř. zrušena, jest vzHi v úvahu ~ouze útr~ty, ktere d~lslml
§ !kučními úkony, které je ještě provésl!, vzmknou, avs~k ne on~ utraty,
~:ré vznikly ji-ž provedenými exekučními úkon.y (NeumaITnuv ..~o,m:
k ex. L§ 39, 01. U. n. F. 2126, Pritvník 1906: s!ránka,8~3). Podl; z]lstem
'ho soudu činí výtěžek z"bavených svrsku, ktery lest očekavah, ~Sl
~~;kč. Prodejové hzení však, které je~t je~.tě, provésti, nevY,ž~clule teto
částky, třebas dosavadní útraty exekucm CI':I. 219 Kč;. T~ke les!. ust~
novení § 39 Č. 8 ex. ř. ta'k vyloži,ti, že exekulcl lest zru~lh len v pflpade,
e-li s určitostí mí:ti výtěžek exeku.ce za nedostateony.
Iz
í
1 ' prve'h
Ne j v y Š š í s o lil d obnOVIl' usnesem
o SOlildU.
Dů

vody:

podle § 39 č. 8 ex. ř. jest exekuci zastaviti, nelze-li očekávati, ~e by
pokračováním v exekuci hyl docHen výtěžek útraty tét,o exe~l1:~ p;evyšující. Ani d.oslov, ani smysl a účel tohoto ustanovem. nesveď';l, nazoru
rekursního soudu, že v úvahu bráti jes.t jen útraty, ktere by dalsl11111. exekučními kroky vznikly, niko\.i,v však útraty ji'ž nniklé. Pr,ot? tr~al! Jes~
na tom, že důvO'd k zastavení' exekuce podle § 39 t., ~ ex. r. )e da,;, ~,dyz
s.e pokračováním v exekuci pravděpodobně nedOCIl!- ta~oveh? vyteZ"ku,
který převyšovati bude náklady celé exekuce, a netohko na~lady bu:
doudc:h exekučních úkonů (rozh. Č. 3063 Sb. n. s.). Ze p,ravdepodobny
výtěžek v souzeném p'řípadě nebude p,řevyšovati' útraty celé exekace,
bylO zjištěno.
čis.

15220.

Výklad pojišťovacích podmínek, podle nichž nemaj! býti kryty škody,
které se přihodí při jizdách, při nic~ j~ d()pr~vovan~ o~oby za p~t
či bezplatně s výjimkou zaměstnancu pOjlstnikovych, urcenych ke skladáni a nakládáni zbožl.
.
Dvedená výjimka neplati pro manželku pojistníkovu, i když Jest
.
...
spolumajitelkou závodu.
úmluva tohotO' obsahu se nepřiči ani předpisu § 10, 2. odst. po]ISťOvaclho regulativu (min. nař. ze dne 5. března 1896 č. 31 v doslovu nař.
z 29. prosince 1917 č. 521 ř. zák.), ani dobrým mravům.
(Roth. ze dne 22. kvě1na 1936, Rv I 1328/34.)
. Zalobce uzavřel se žalov~nou pojišťovnou. poFstnou smlouvu proti
následkům zákonité mčební .,povinnosti jako majitel náJkladního ~:-:tomo
bilu na dobu 10 lel s .,platností: ocl 26. led,na 19~1. Dne 28; z~n 1931
poranil autem Josefa H., 's nímž pak uzavrel S1111"f, po~le ,n,ehOl se ~~
zavázal z~pl,ami na vyrovnámí všeoh nároků 12.500 Ke. castk~" tu te,z
Josefu H. zaplatil a domáhá se nyní její náhrady na ž~,lované POFsťovn~.
P r v Ý s o u di žalohě vyhověl. O d vol a c í s o ud zalobu zamlH. D u-

-

Čís.
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vod y: Prvý soud dospěl k závěru, že jízda au,tem uebyla tehdy výletem
nýbrž dála se za obohodem, a to k dodání zboží zákazníkům a k ujed~
námí dalšího úvěm se S. Na této obchodní cestě měla zájem také man:želka žalobcova jako spolumajitelka obchodu. Syn Jarosla,v K. a Josef P.
byli nápomocni· při dopravě a skládání zboží. USUlzuje tedy, že nejde
o ji,zdu, při které byly dopravovány osoby za plat či. bezplatně, nýbrž
o jízdu za obchodem, a že jely další osoby též za obchodem takže nelze
ustanovení poji'šťovadch ,podmínek, podle nichž pojištění n~platí v pří
padech dopravy osob, ať za plat či bezplatně, rozšířiti na tuto jí,zdu.
"Podle jeho výkladu může citované ustanovení podle svého jasného zněni
platiti jen pro jí'zdy, :při kterých jde o výlet neb jinou dopravu osob
s obchodem nesouvisidch. S tímto názorem prvého soudu nelze ,soulhla.siti. Citované ustanovení smluvní, zdůrazňuje jako výjimJ<u z ručení
nikoli to, za jakým účelem se jizda nákladním autem podniká, nýbrž
skutečnost, že při oné jízdě byly dopTavo'vány kromě zbo·Ží osoby, které
nejsou: zaměstnanci pojistníkovými mčenými ke skládání a nakládáni
~boží. ~ jasného znění řečeného ustanovení smluvního vyplývá, že jím
měla byl! vyloučena možnost dopravy osob krom zaměstnanců u·rče
ných ke skládání a nakládánÍ' zboží.. Nesmí, tedy hýU nákladním autem
dopravov{,ni ani zaměstnanci pojistnikovi, pokud nejsou určeni ke
skládáni a nakládání, zboží. Ustanoveni, věty prvni citovaného smluvního odstavce pojišťovacích podmínek jest všeobecné a teprve druhou
větou bylo dovoleno dopravovati zaměstnance určené ke skládání a nakl{'dání zboží. Další. poukai, že pozměnou čl. 4, odst. c) dodatečných
'podmínek se stanoví, že zákoni,tá mčební, povinnost pojistníkova vůči
tě'?to spolujedoucim osobám Je do pojištění rovně'ž zahrnuta, nasvěd,
čUJe tomu, že není správný 'výklad, který dává spornému ustanovení
smlu'vní.mu žalobce v odvolacím sdělení, totiž že na vezené osoby se
poji'štěni nevztahuje, avšak že se pojištěni' vztahuje na úraz osob tře
Uch jdOUCÍch po silnici, i' když autem jsou v'ezeny. Kdyby se mělo toto
výsl?vné ustanovení, pojaté do smlouvy krom poji,šťovadch podmínek,
vykládati tak, jak činí žalobce, nebylo by ho vůbec zapotřebí, nebof
již v § 4, odst. c) dodatečných podminek výslo'vně jest vyloučeno ručení za úraz osob, které jsou vozidlem dopravovány. VÝ'nosem zemského úřadu v Praze ze dne 10. září 1930 čís. 433.987 ai 1930-23-6040
.ai 1930 bylo zakázáno používaH automobilů nákladních k dopravě
osob a na nedbání zákaZU' stanoven jest trest peněžitý po připadě í' na
svobodě. Neodporuje proto' výklad dávaný spornému ustanovení žalovanou stranou přimo pojistné smlouvě a nelze předpokládati, že by
poji,stnou smlouvou mělo býti kryto jednání, kdy proti úřednímu zákazu
dopravovány jsou osoby, kteréž jednání je nadto tr,estné. Z toho vyplývá, že ono ustanovení smluvni jest vykládati talk, že pojištěním nejsou kryty jízdy nákladního automobilu, při nichž kromě řidi,če jsou
dopravovány, tedy jedou spolu, osoby, alť jde o jízdy obchodni nebo
soukromé, s náJklaďem nebo bez nákladu atp. Pouze zalllěstnanci pojistnikovi - tedy ani ne na př. zaměstn"nci majitele nákladu, - určení
k nakládání a "kládáni' zboží, smějí býU dopra'Vováni l1'ákl<ldnim autem.

.

Z osob, které byly dopra'vovány při oné jÍ'zdě; .i,ed,iné Jaro,sl~v, K. bll
'stna.ncem žalobcovy'm a byl určen ke skladall! a nakladam zbozl.
zam e
,
. kd ' sn d
, .
Manželka žalobcova jednak n;;l1) eho. zamestnancem,"
yz. ~
'e spolwnaljitelkoU' závodu uzen.arskeho, jednak nebY,I~ určena ke sk,lahání nch nakládání zboží, nýbrž jela spolu jen za ucel~m obchod,n~m.
Také Josef P. nebyl zaměstnan'cem žalobcovým, nebOlť, jest studnjlom;
N '10 tedy u manželky žalobcovy a Josefa P. o zamestnance, u,rč~ne
~:s skládání .a nakládání zboží, a ježto byly tyto osoby',~o~ravova~y
. . .. dě při ní'ž se stal úraz neni' tato jízda kryta pO]lstemm a prapn Jlz Tsťovna
,
'žalobCI.
. S''k odu pn 11Z d'e ·t't
odmí,tla hradi-ti
e o VZll!"kl ou.
velTI pOj
"
' ,
.
N e j v y Š š í, s o u d nevyhovel dovolam.
D ů va dy:
Není nejasnosti, která by překážela sezn~t pr~vý smy,sl ust~'~,o~e?i
,ojatého do poji>Šťovadsmlouvy o t.om.' z: .nejsou kryty pOjlstemm
~kody, které se přihodí, při j'ízdf<oh, J;řI mch~ jSo.~' d~pra~o,vany os~by
za plat či bezplatně s výjimkou zamcstnancu PO]ls,tll!kovy~h" určenyc~
k $kládáni a nakládf<ní' zboží'. Výklad lPak, ktery mu dava odvol~c~
s~ud, jest správný, t~kže ,se dovolatel odka~uje na přÍ'~!u:šné odůvo~nem
napa;deného rozsudku. K dovolacím důvoclum .vztahupclm ~e k ot~z~e,
zda osoby spolujedoucí v nákla~ním automobIlu ~byly zamest~ancI' zalobcovými, stačí podotknouti, že I kdyby bylo mozno zahrnolllÍ! v 1;'0jem
ten ve smyslu uvedenéhosmfuvního usbnovení, aspo~ ~a okolnostl so,u~
zeného případu, také slPolujedoudho Jo'sefa P., nezmemlo hy to na veCI
nic neboť zůstává: manželka žalobcova onou dopravovanou. osobou
Odle téhož U'S'tanovení, na niž dotyčnou výjimkU' nel:~ vzt~ho,vatl, :neb?,ť
~eměla co činiti s nakl{'dáním nebo ~skládáním ~bO,Zl, :?Z ,:ho~'Oe zdu~
mzňuje žalovaná v clovolací odpovědI. žalobce, Jen:; v flZen~ pre~ p;V'll!
stolici výslovně uznal zákaz dopravy osoh podle prednesu zalo~~,ne na
základě výnosu (vyhlášky) zemského úřad.w.~ ~r,:ze ze dne I? zan 1930
čis. 433.987 /19'30, nenam~tal neplatnost zmlill:neho ~mlu,vn!ho ~stano
ve,ni, »popí'raje toliko výklad«, jaký mu dává ,zal?vana" 1P0nev~dz podle
žalobce by to od1porovalo všeobe~~ým 'P?~m~illkam a u~el~' z~kona pO.ji'Šťovacího. Tento názor nepodlozll urótyml skut~?v~ml okol!l1o~tm1.
Nejvyšší soud 'pak neshledává, že hy se dotyčné ~vlast~" ustano~em poiistné smlouvy přiiČiolo velídml předpisům zá~onnym ne~o dobrym mravům, k čemuž by bylo hlJeděti z úřadu", zejm~na se ~::telem, k § 10,
odst. 2 min. nař. ze dne 5. břevna 1896 ČI,S.. 31 r. z. (.pO]I'sťovacrho regulati'vn) v doslovu na;řÍ'zenÍ' ze dne 29. prosince 1917 ~í,s. 521 ř. z.
<,"

čis,

15221.

Nebylo-Ii jinak ujednán"l přísluši samostatnému P,?dnikateli (ob~
chodnimu jednateli) nárok na provisi tep~e, kdy~ do;;lo k ~placem
kupní ceny z obchodů jim zprostředkovanych, ztraci však na ni nárok,
došlo-Ii důvodně před plněním k stornu smlouvy.
(Rozh. ze dne 22. května 1936, Rv I 2277/34.)
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. Žalujíd firma se na žalovaném domáh"
, "
jde o "provise vyplacené neprávem'' z' a Iovanemu
a :;azalov~!,e
že
jejlmucastky
p .' tvrdíc,
,
UpCI
jako
samostatnému
pod'n"k
t
I'.
'
c
.
rovlsmmu
zást.
I a e I ponevad'z obeh d
.
vIse ty byly vyplaceny, bl záJk
'r' y o
,
o y, z mchž prolobě namítl žalovaný že
takoaZ,nIk ,?uvo,dne stornovány. Proti žasjednaný,ch obchodů.' P r v Ý s O ~e:: ~np~de měl ,nárok na provisi ze
uzna podle zaloby, o d vo I a c í
s o u d žalobu zamítl.'

r!

Ne j v y Š š í s o u cl uložil odvolacímu soudu· nové jednání a rozhodnutí.
Dů

vody:

soud oclůvodní,1 v rozhodnuť "
obchodním jednatelem' I. CIS. \3751 Sb. n. s. záJsadu, že
společnou námahou a ra " b
' a JpmnclOpa em směřuje k tomu by
zis'ku, z kteréhož se má 'j·eet-.
nateli dostati náhrady Pza
..
'
. cmnos ze pokud
d 'I k
ne Ize mluvltf o zisku, a nepHsluší< tudíž'
,
. , ne os o
zaplacení,
nedošlo placení, z obohodů z. ros'· . agen,lom narok na provisi, pokud'
provi'se něco. jiného ujednáno pBYI~:I?~O~anr~h, nebyl?Ii o splatnosti
po skutečném ,převzetí' zboží' a
/ je ~ak e. o~a pwvlse splatná teprve
natel nároku, došlo-Ii odůvOdněn~ar :t~~~~ UPnI, ce~f: nemá na ni jed- .
kdyby se storno stalo bez nutkavýoh ",,~mlouvy: jinak by tomu bylo,
by chování principálovo směřovalo .' ,1P~?~ni zeJmena obmyslně, takže
agentův na odměnu (srov Sb n p~~;e7 I omu,~y zmařen byl nárok .
se storno objednávek o, kt~r'~
s.
1 ,4727). Zalovaný netvrdil že
se v souzené
netieba
a o '?ez,
p;oto
na ,provisní nároky žalovaného V t tOU, Jaky vlw toto stornování mělo .
mezi stranami ujednilno o spiat o~ o spom j~e tedy jen o to, Co bylo
zaval, že podle úmluvy měld pron~s 1 t:(OVIS:. zalovaný tvrdil a dOlkahned při zprostředkování Qib:edn~s~ y I ~,jeh,o prospěch zaknihována
u
?bchod?yl později stornováJ. Od:ol~c~ sprlslusela
i v př!padě: že
zalovacnym zjednána jako ag ,tk B . ' oud ,ZjISÍ1~, .ze byl-a zaroven se
která jim byla vyplacena beze'~hl~d-ova,. a ze, m,eh nárok na pravisi,
k
na dojití kupní ceny. Avšak odvolac'u nad ug, utecne~1 objednávky resp.
povědi B-ové a pom,.í mlčení .~, sou tu vytrhl jen jeclnu větu z výhospodářských došlo nutn
{ejl da:šf seznání, ž:.'. když z duvodů
vrátit žalobci buď hotovýmOS ~ ~ orn~val11, mUlsela pnJatéprovise zase
slušné částky byly zaknihov~ z p acce~lm ~eb~ tím ~!"ůsobem, že pří
volaccí soud k vjÍ1povědi dalšiih;s:d~ka nep~9spech .. p~le nepřihHžel odpo,stupováno v případě stonnování ob'~ je ,z se zmtn~je tom, jak byloč
) dnavky platne Sjednané, a ·pro
tento postillp byl zaveden ' I b
.
.
v za o co ve podniku J t t ·d'"
'
red;, výtka rozporu se spisl' (č. 3 § 503 I "
es ,u IZ, v t:chto smě
sledku toho nebyla ani bezvad,' .",
c. r. s.) opodsratnena. V dů
co bylo ujednáno o vzniku
ne z)~sten~ pro s,por rozhoduqíd okolnost
... za kterých
o na!oku, pokud se
o tom, kdy'
.
Zl provlSe zalovanému (' 2 § -03
'
,
' s..
) . c.
" c . r. s,).
. c. r.
v ec nem proto zralá k rozhodnutí. (§ 510

Cjle'hoYI~. dOSat'ze~o

'd t
oN~~ti o~á:k

nu~kavých důvodů;

n:

L

;n

.o

předpokladu n'aPlreo,~I,sm
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li výkladu § 8 zák. o společnostech s ručením obmezeným.
Opětovnými dávkami poole § 8 uved. zákona JSO'U i pravidelné slu-

žební úkony.
T, zv. činný

spO'lečnlk, t. j. společník splnivší závazek ke služebním
úkonům převzatý společenskoU smlouvou, má nárok proti
společnosti s ručenfm obmezeným na náhradu, která mÍlže býti vyplacena j z kmenovéhO' jmění (§ 82 zák. čis, 56/1908 ř. z.), určeného
k uspokojeni věřitell!,
Pokud jde jen o úkony společnlka ze zvláštního, pracovního (služebního) poměru.

Nejvyšší
poměr
mezi

věci

čís.

týče

(Rozh. ze dne 22. května 1936, Rv 1 851/36.)
žalobce přednesl, že s firmou »L.«, s,polečnosts r. o., uzavřel služební smlouvu, podle níž se zaváml konati slulžby účetnické a pokladnioké
za 1.700 Kč měsí,čně a stravu. Službu nastoupil dne 1. září, 1932 a slu~
žební- poměr společností' zrušen nebyl. Teprve 22. června 19033 dal mu
žalovaný konkursní správce úpadkyně firmy »L.« šestinedělní výpověď,
kterou žalobce nepřijal, nýbrž požadoval vý'pověd' kvartální'; služební
poměr by 'se tedy 'končil dne 30. září 1933. V konkursním řízení fy »L.«
p'řiJblá,si1 žalohce svou pohledávku ze služební smlouvy celkem
2L415 Kč, již žalovaný uznal jen do výše 5.000 Kč a co do zbytku
16.415 Kč pravost pohledávky popřel. Pořadí pohledávky v I. třídě konkursních věřítelů byla přiznáno. S touto žalobou byla spojena další žaloba, ve které se žalobce domáhá požitků za další měske červenec,
srpen a září 1933, celkem 8.639 Kč, již žalovaný vůbec neuznal. žalobce
do,máhá se proto žalobou výro'ku, že tyto pohledávky jsou ,pravé a že
správce korukmsní jest povinen to uznati. Niž š I s o u d y žalobu zamítly, o d vol a c í s o u d z těchto důvodů: Prvý ·soud zjistil, že ža~
lobce byl přijat dne 1. září 1932 jako člen resp. společník a jmenován
jednatelem, a pověřen vedením obchodní a účtárenské agendy firmy
»L.« s tím, že jeho činná účasl bude upravena zvláštní smlouvou. Mímo
smlouvu společenskou nebyla ujednána se žalobcem žádná smlouva slllfžebuí, ani ústní, ani písemná. žalobce tvrdí, že i s hlediska čistě skutkového jest zřejmé, že mezi stranami existoval poměr služební, a po'ukazuje na to, že kniha protokolů, kde služební smlouva není zap-sáma,
Jest zcela kusá. I když by dle toho nebyla kniha ta důkazem pro neexistenci smlouvy, není ani důkazem pro existenci smlouvy. Dále po··
,mkazuje žalobce na to, že měl dostávati pla,t za svoji práci, že byl při
hlášen k nemocenskému poji,štění a že podle kon'kmsních s,pi,Sů byla
uznána žalobcova pohledávka částkou 5.000 Kč pro I. třídll konkursních
věřitelů. Než tyto olkolnosti mají' svůj smysl pro právní posouzení kvalifilkace smlouvy, nemohou však vyvrátiJti zjištění, že mimo smlouvu ze
dne 1. září. 1932 o' přijeti žalobce za člena společnosti a pověření, obohodním vedením, nebyl,a s,jed'nána jiná smlouva. Takovou zvláštní smlouvu
3'"
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-

_
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n;kd~, n-"potvr~i1, a

písemný doklad tu není, naopa,k svědkové
tvrzuJl, ze se pna smlouva než ta, kterou nazývají společenskou post,ala. talobc~ ~ytýká, že er~ý soud ho staví do jakési kate orie ~č~e
a uplatnule
názor' že společnl'cl'
nsnych
r o s.polečmku«,
.,
.
'
, e.podl
? ; a~k o spol
n '.' n;m~J1 'povl:nnosh, .ani práva k osobní činnost; v pod~ik~. " oleč'
pravIdelná ,pracovní činnost .spol ecm
ď 'k ova proP &PO
. Iosh
' at ze
k pkakohv
'
ecno~ ~ onana ,nepatří do jeho poměru jako společníka ny'br' . normalmrn
pracovním. Avšak tento pr'aVDl', nazor
"
z Jest
"
tpomerem
,'
se -nesrův
n.ava
s
us
anovemm
§§
8
a
82
.zák.
o
spol
s
r
o
kd
.
.
,spol č "k' I
't'"
' .., e se upravua' zavazky
.. , v penezlch
' ,
."e fl! u. .( ope uJI'clm se ''plněnim nepozu' st'aVa]lClm
avša T
maJlcl maJ,e~kovou hodnotu a způsob náhmdy za tato plněni Podl~ t'Cht
u~tanove,nI Je~t Jasno, že &poleĎnki nejsou vyloučeni z činn~sti 'kter~ o
pr?to všechny
okolnost že žalobci ~Z;ereho mylneho, nazoru, bez podstaty. Proto
I

důsledky, lot::

~~zv~;:t~;de~~~ p:~~~p:o sp~l"čnost. J~ou

j~ště, ;Př~dIP?kladem

pro

'~~lll;~~~i·7~~10~~;i!~~~~ ksa~f~~~sk~~ž,,~~~i

Čl namezd,m a pro vyloučení· smlouvy společenské. žalobce t~rdí ' .. ~
okolnost, ze mu byla přidělena u. 'rčitá práce a stanovena me'sl'č ' d' z,: JIZ.
zakláď
' I ' b'
..,
' nI o mena

. , .a;pomer ,s .olze nI, anIZ třeba prokazovati zvláštní sjednáni smlouv '
' §§ 8 a 82 CIt
.Y
sluzebm.
Take tento názor padá hle'dl"c k us. t
'k C
anlOvem
z~ ", o se..ty~e ,toho, ,ž~ ž~IO'hc,e byl přihlášen k nemocenskému a en~.
~.J~'t?U pOJ!stem, uznava sam, ze okolnost ta nemůže sama založiliPslu.
z,:. nI.,pomer, a tato oko.lnost má tím menši vy' znam J'ez't 'I b
pnhlasku sám
t"I K
"
'
o zaoce SI
v c'a'stce 5000' °KP,a brl' I' o,nec";e ani oko.-1nos.t, že pohledávce žalobcově.
.
c . yo pnznano pořaď I Cd
'
múže býti výsledkem jiných motivů ne~li' p;lv~ic~~nI rozhodná, neboť
Ne'J v y s,..
.
S I S o u d uložil prvému soudu nové jednání a rozhodmxtí.
ov

•

Důvody:

UstanovenÍ' § 8 zák. ze dme 6. března 1906 ' 58'
cl
' ,
se J' eden
b
'k I'k
I
c.
L z.
opousÍl by
II dO ne, o ne' 0'1, spoečníků společnosti.s r. o, vedle'kmeno~y'ch
V,{ a u
k opětovny'm ' ďav k'am neza'I ezeJ
' ..I",m
, sIce
. v penězích
av'
ak zavazal!
'tk
pa~ě j~:r ovou ~~dnot~ ma~icímc na;řizuLe však, že v takovém pří~
těchto dáve~e i :~Ie denskesmlo~,:ve ,pre,sne určiti rozsah a podmí,nky
d' k
.
a y pro vymeTenl nahrady, kteroLlspolečnost za
~;~I!t po~kytn~'Jest tu stanovena jiná dovolená účast sp~lečnikova na
, nos I n~z :'."eno~ým vkladem. Jako na jedné straně z<Í'kon u' n:kteryo.h 5polecl1lku umavá zvláštní vy'hody (§ 6 o·dst 4 c't 'k t ek
na druhé st a ' d
T
I . za .) a
,
,
r ,ne oP,?us I zvlastní závazky(§ 8 zák.). Ježto úkon ~Iu;i
~e? ~se~becne .o opetovnfch dávkách a nerozlišuje věcné dávk a slLlebn~ vyk~ny, Jest I pr",:,d'elné služehni úkony za'řaditi pod po'~m
Ol ě ..
J
tovnych dave.k, Pokud zavazek k takovým dávkám byl pDJ'at d
IP,
nostnísmlou'Vy
'
, ur č en Jeho
.
,o
SipO ec., , ,a tam
' presn·e
rozsah, podmínky
a záktad
pro ~ymerenl nahr~dy, jde o so.u,část společnostního poměru a' ráv~
c,'nknýCh
jest posuzovati s hledi,ska
. e y - 1 vsa tento zavazek smluvně založen, neni závady ov

~~~~~:no~t'bt.1 ~~.

spo~ečníků

, .

t~hoto

. dto zákoll to nezapovídá - , aby závazek k služebním

úkonům toho

~eb onoho společníka byl založen zvláštní do,hodou mezi jednateli a

společnikem, a záovazek takto zřízený jest posuzovati podle předpisu

občanského práva. TaJková smlouva nevyžaduje tedy zvláštní formy,

může býti sjednána písemně aneb ústně, i konkludentními' činy (§

863

obč. zák.). Naproti tomu musí býti smlou",w společenská uzavřen« ve
formě. notářského spi'su, předepsané zákonem společnostech s r. o'

°

(§ 4, odst. 3 dl. zák.), a jen změnou .společenské smlouvy, vyžadující
téže formy, nikoli pouhým u,snesením možno závazek k dácvkám, o kteréž
'de, stanovili, jestHže v původní smlouvě ohsažen n!!byl. Dohodli-Ii se
~polečnici dodatečně o povinnosti k opětovným dávkám, nedbaj!ce pře
depsané formy notářského spi1su, nen! dohoda tato platná ja;ko část společenské smlouvy, a není účinná, pokud jde o poměr mezi společnlky a
společností- s ruČ. obrn., ný1hrž z takové dohody mohou jen vzniknouti
nároky jednoho společníka prot; ostatnim s,polečníkům. V souzené věd
bylo tudrž předem zjistiti, zda společenská smlouva ve formě notářského
spisu zřízená obsahu1e ustanovení o pmcovní povinnosti žalobcově a
o odměně za tuto činnost. Kniiha ,protokolů, ní'ž se zmiňují' ni,žší, soudy,
nemůže tento důkaz nahraditi, ježto usnesení. z této knihy zřejmé má
právní, význam jen za předpokladu, že došlo zásadně k dohodě již ve
společenské smlouvě a že šlo poté toliko o provedeni' této dohody v při
čině přiděleni práce a stanovení odměny. Nedošlo-Ii k ,platné 'spol-eče,.,~ké dohodě podle záswd svrchu naznačených a v předepsané formě,
musí býti zjištěno, zda jednatelé společnosti přidělili žalobci o'bor pů
sobnosti, vyžadujíci trvalé práce pro &polečnost, jichž kon"ní' žaJobce
na sebe převzal, a to prácce takové, že by bylo I'ze za to mHi, že žalobce
. byl zařazen do organi'sace podniku a podléhal řídídmu (direkčnímu)
právu jednatelli, Za tím účelem b~de třeba zFstiH, jaké práce žal'Obce
vykonával a jak si při tom počínal, jak dlouho tyto výkony trvaly a zda
byly konány k přikaZll' nebo a&poň s vědomím jedna;telů, ježto v takovém případě, nedošlo-li k výslovné dohodě, by hylo lze za to míti, že
došlo k ni mlčky. Bude-li zji'štěno, že žalobce konal práce a služby pro
společnost z příkazu jednatelů neh aspoň s jejích vědomím, k nimž nebyl
povi,nen podle společenské smlouvy platně sjednané, šlo by o pracovní
poměr a v tom případě bude třeba se obírati dalšími' námitkami ža.I'ovaněho, k nimž nižši soudy do'sud nepřihlížely, vycházejtce z mylného nazíráni na věc, zejménw výší, uplatňÚ'vaného nácroku, a bude třelba, by
v těchto směrech byla učiněna potřebná skUltková zjištění. Kdyby však
soudy po dÚ'plněnířízeni dospěly k názoru" že jde jen O opětovné dávky
společenskou smlouvou' převzaté a nikoU", o úkony ze zvláštního pracovn!ho poměru, nelze přehlédnouti, že společník, který se za",,,zal
k opětovným dáV'kám podle § 8 cit. zák. a splni,l svůj závazek, má proti
&polečnosti nárok na náhradu, jež s'e podobá nároku věřitels1kérnu, a že
tato náhrada mMe býti, vyplacena i z kmenového kapi,tálu (§ 82 zák.
o spoL s r. o.), který jest u~čen k uspokojení věřitelů. Twkovému spol"čnikUl nelze ulPří.ti právo, aby své nároky na vykonané práce přihlásil
v konkursním flzen!, a zji,sti1o-H se, že se tak stalo, bude teely i, v pří
padě, že nejde o pracovní, poměr zvláště zřízený, nezbytně tř~ba zjistiti,
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zda a po kterou dobu žalobce konal práce společenskou smlouvou pře
vzaté, která odměna mu za pě přísluší, a byla-li tato odměna pH likvidačním roku žalobci příznána či popřena. Podle toho, co svrchu dovoděno, není věc zralá k rozhodnutí (§ 510 c. ř. s.).
čís.

15223.

Vznik (nabyti) nároku na pensi u pomocných zaměstnanců státních
drah, jejichž služební poměr byl podle § 135 vl. nař. čís. 15/27 Sb. z.
a n. změněn v poměr znzenecký, jest posuzovati podle prvého odstavce
§ 7 stanov pensijního fondu čsl. státních drah.
(Rozh. ze dne 22.

května

1936, Rv II 98/36.)

žalobce se na žalovaném československém stMu. domáhá placeni··
pensijnkh požitků tvrdě, že, ač :jeho ·služební- poměr byl podle § 135 zák.
č. 15/27 nev}'lpověditelný, byl- přece výměrem ředí,telství státních drah
na základě ustanovení § 16, lit. a) slu.ž. ř;]clu s platností od 1. července
1933. ,přeložen na dočasný odpočinek a služební požítky jeho mu' dne
30. cervence 1933 bJ'ly zastaveny. Níž š í s o u: d y uznaly žalobní
n<iro'k dúvodem po právu.
Ne i" vy š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Jde v podstatě o to, poclle kterého předpisu stanov pensijního fondu
čsl. stá~ních drah (~ýnos mini'sterstva železnic čís. 38.566/27) jest posuzoval! otazku vzmku (nabytí) nároku na pensi u pomocných zaměst
n~nců státnkh drah, jeji:h~ slluO'elbní. poměr byl podle ,§ 135 vlád. nař.
Čfs; 15/27 Sb. z. a~. zmenen v poměr zřízenecký. Oba: nižší soudy vychazely z nazoru., ze uvedenou. o·táeku' jest posuzovati podle prvního
odstavce § 7 stacnov pensijního fondu čsl. státníoh drach. Stejný názor
byl vysloven a podrobně odůvodněn již v .rozhodnutí 6s. 13895 Sb. n. s.
(a také v pozdějšÍ'Ch neuveřejněných mrnodnutkh nejvyššiho soudu
Rv f 1704/33 ~ Rv I 1813/35). Dovolací soud neshledává dů,vodu, by
se od tohoto nazoru v souzeném případě odchý!í:l a oclkaczuje dovolatele
prostručnosl na odůvodnění rozhodnutí, čis. 13896 Sb. n. s. K právním
vývodlům dovolání- o· této otá'zce se připomíná ještě toto: Dovol<'tnlsamo
uznává, že změna služebního poměru podle § 135 vLád. nař.čís. 15/27
Sb. z. ~ !'. znamen<'t za!ožení nevypovědi,telného poměru ·služebního.
Ale prave tato nevypovedltelnost jest pods.tatným znakem služebního
poměru dotyčných železniční'oh zaměstnanců na rozdfl od t1>kového
služebn!:ho poměru, j:jž lze rozvázati výpovědí. Z toho n~pochybně
plyne, ze na nevypovedltelného zaměstnancestálnkh dra:h nelze vůbec
P?užíti usta~ovení, odstavců 3 a 5 § 7 stanov pensijního fondu čsl. stát~
mch drah, Jež se vztwhují' zřejmě jen 'na pomocné zaměstnance kteří
bylI ze služeb vypověděni a jejichž služební poměr výpovědí' zaníkl. Pře-

ložení do výslužby jest opaclřením zcela rozdHným, O? rozvázání služebniho poměm výpovědi a na tom nemohou !1lC zmemh dovolatelovy vy.klady že ,prý v § 135 vlitd. na:ř. čís. 15/27 Sb. z. a n. nejde o »deÍlUlr. ci~ v pr<tvém smyslu .slova, to jest o změnu slu.žebního P?měru
I:~visoťního ve služel:mi poměr definiti,vni. Poukaz dovolateluv na
~~dobU ,předpisů §§ 4S a ~O vlád~ího n~-ří~,eni ze d~e 7. červenc~ 1 ?26,
.. 114 Sb. z. a n. není, vubec pnpadny l'Z proto, ze se u"edene ,predCIS.
' .
.,
•
kd žto
. pisy tyka:jí jen pomo-cných zřízenců v.e ver~]<n~pr"vnrm pome:u, • e .
souO'ené věcí- jde o zaměstnance cs!. ~tatmch drah, jehoz sluzebnr
~omér jest ,podle § 1, odst. 4 vlád. nař. čís. 15/~7 Sb. z. a n. po~ah~
soukrornoprávní. Ostatně jsou podmínky pro nabyt~ nawku na?dIPOc~vn,e
(. aClpatřovaci.) platy u obou těchto zamestn1>neck)"ch kategom rozdllne,
n~boť II :pomocných zřízenců ve veřejnoprávním pon;ě".U! jest -podl~ §§31
a 50 vlwd. nař. ČÍls. 114/26 Sb. z. a n., rozhodnou Jejich sl~z~bnI doba,
kdežto u zaměstnanců státnkh drah rozhodUje podle pensl'jntch, stanov
iejich členství v 'pmsijním fond~. lJ;sta,nov~ní § 129, o'?sl. 1 vl~d. naL
Čís. 15/27 Sb. z. a n., že pense nal-ezl byvalemu ,pomocnemu: zamestnancI
státnich drah tak dlouho, dokud pro ztracenou nebo ~me~s~noU! s?hoP~
nost práce nemůže nají~i přiměřené výděl~čné zamestna.ll!, plaÍl. ~IC~
dle § 136 i pro pomocné za:mestnance st<ttmch drah, Jejllchz slu,zebm
~~měr byl' podle § 135 změněn ,!e služební. :~oměr zřiz~necký, a~e pro
, 'ení sporné otázky nelze z neho mc vyteZl'Íl, protoze upravuJe Jen
res .
. 'k I'
d ' k jl"
dobu, po -kterou trvá vzniklý ji,ž ná~r:}k na pe~sl, '~11 o ,1'V lP?v ,~ln y .,.~
nabytí. nároku na pensi vůbec, kterezto poclmmky JSou zvlas! Uipr:ve~y
v § 7 sta,nov pens;'jního' fondu čs!. státních d~"h. D.~volatel K~ne,čne zdu,razňuje, že pomocný zaměstna:nec v pomeru -,nzence • statnIi~h dran
mnohdy ani není členem Ipensijního !ondu, proto~e Jde o c1enstvl d~b;O
volné. K tomu stačí! připomenouh, ze U"st<tnovem § 7 stanov. pmsl]ll!ho
fondu čsl. státních drllh platí právě jen pro členy tohOlto pensltn~ho. fondt<
a že žalobce byl ;poclle souhlasného př;dnesu. stran Skutec~e c1e~em
pensijního fondu čs!. státníc,h drah, t.~k~e u neho byly splneny predpoklady podle § 7, odst. 1, -člIs. 1 pensl]mch stanov.
čís.

15224.

Předpis § 46 zák. o úraz. poj. děl. se vztahuje i na nárok pojištěncův
na bolestné.
(Rozh. ze dne 22. května 1036, Rv II 283/36.)
.

ŽalobkJ'ně se na žalovaném domáhá náhrady bolestného zpils~be~
ného ji úrazem na stavbě pro"áděné žalov<tným, na niž by'l~ zamestnana.
K úrazovému :pojištění byla ža!lov1>ným přihlášen·a. ~ I' z š í s o 3' cl Y
neuznaly žalobní· nárok důvodem po právu, o d. vol a C I s o ~ d z te.~hto
d Ů v o rl- ů: Podle § 46 zá'kona ze dne 28. pr~s,nce. 18,87 c. 1/8~ r. z.
má pojiště-n'ec toliko právo vznésti proti p,?dmkoateh nar;>k na nahradu
škody, když úraz při práci< byl ú mys 1 n e zpuwben nekterou z osob

568

-

Čí's.

15225

~

-

Čís.

15226569

': § 45, ?d.st. 1 (2) zmíněnýoh, v t?m!o případě, kd)"by byl žalovaný siÍ!m
~mysl.ne ura~ zpuso~I1. žalo?k)"ne vsak sama ani, netvrdí, že by sporný
uraz umyslne byl zpusoben zalovaným, nýbrž tvrdí že se stal z nedbalosU žalovaného příp. jeho zaměstnanců. Podle výsÍovného znění to,hoto
zá,konit~~o, u:stano,:ení žalovaný proto z důvodu náhrady škody neručí,
J,:~to z]lstem .p:vmhosoud~, že šlo o' podníkový úraz, který se stal
pn pr?VOZ~VallL stavltelskeho podniku strany žalované, ani nebylo,
Zall~jI'CI v OdpOl: vza.to. V tom smyslu rozhoduje stále nejvyšší soud" a tak
~ vseobecny jPTec\PI~~ § 1315 obč. zák. neb jiné llstamoveni o náhradě
sko~y nepl:a,Íl '~ro p,"'pady, pro které byly vydány zvláštní předpisy a tak?vym zvl~stm~ predip,.~e~ pro obo,r úrazového pojištění je právě před
pllS § 46 ur. zak. Žalu]I'CI' v tako'lém případě náwk na bolestné proti
zalova,nému uplatňovati' nemůže. Není však vyloUlČeno uplatnění nároku
nabolestn,é proti třetí osohě, jsou-Ii podmínky tohoto nároku dány.
Ne j v l š š ,í s o ud nevyhověl dovolání, v němž žalobkyně doy'~z.?vala, ze predprs § 46 zák. o Úr. poj. se nentahuje na nároky po_o
Jlstencovy na bolestné.
D ů vod y:
Odvolací soud posoudil věc po právní stránce správně a dovolatelb
se od~azu;je především ke správným důvodům napadeného rozsudku,
k mmz. se vzhledem k vývodům dovolání dodává ještě toto: Předpis
§ 46 zak. o úraz. poj. děln. se vztahuje i na ,náwk pojištěncův na boI~stné: To p!yne. z d.r~hého ~dstavce § 46.zák. o úraz. poj. děln., kde mezi
p~~d~I'S~ p~I,chazel.'clmI v uv~hl.l jest cItován i § 1325 obč. zák., jenž
pnznava poskozenemul mnmo pně i nárok na bolestné.

žalobci, aby učinH sám vhodná opatření, ,kte:ýoh prov,edeni jeho odborého výkonu i bezpečnost jeho osoby pn vykonu vyzadovala. Upozor~i1-Ji pak žalovaný žalobce nadto, že kůň je zlé pova~y! S~?vy; aby
žalobce dal pozor, aby ho (sc. kHsna) ,neklepla, a, bylt.h p'r:. vyk~nu
stříhání žalovaný i dva, pokud se tý,če tn Jeho zamestnanCl. pntomm ~
žalobci k disposici, nemuže žalovaný býti práv za následky urazu, ktery
žalobce, jenž dle vlastního doznání asi 44 let stříhání kon~ za úplatu
, provádí, přes to kopnuUm koně při stříhání utrpěl, a nelze za~ovane~u
nezachování potřebných opatření, jicbž bylo třeba k zamezení z~lobmho
úrazu, vytýkati, neboť pa'k učinil vše, co za ,danlch okoln?s:I m.oh]')
bí'ti od něho rozumně požadováno (§ 1297 o~c. ~ak.). ~ylny Je .nazor;
že žalobce není, znakem ve smyslu § 1299 o'bc. zak., kdy z toto zako~n:
ulstanovení ukládá i tomu, kdo k nějaké živnosti nebo řemeslu se .hlasI,
aby stál za nedostatek neobyčejný,ch znalostí, který,ch. provedem jeho
řemesla nebo živnosti vyžaduje. K řád'nému provedenI odborného vykonu se paM vyžadu1e, aby se ten, kdo výkon ten'I:rovádí, 1?09:aral
o učinění podle pO'va:hy věci vhodných hezpečnostmch opatretlI n~
ochranu života i zdraví všeoh osob při výkonu pří,tomných a tedy v prv~
řadě i svého vlastního. Vždyť k odbomé znalosti vykonu silrneho mUSl
se družiti odborná znalost i prostředků k řádnému a bezpečnému pro:
ved<'nf výkonu slou,žídch i toho, do jaké míry jich jest v dlaném případe
pOULŽíti. Odevzdánímlroně žalobc; k o,stří:hání za úplatu :~?minula povinnost vjÍ1konu přítomnéh.O' žalovaného Jako cho,:atele zv},rete, a~y. se
postaralo jeho potřfJhné opatření a dohle~, a nema p;O'~o zalo~anJvtnll
na žalohwvě úrazu, když shora 'uvedenym odevzdallIm kone zalobCl
přestal býti doča,sně }eho chovatelem.
čis.

čís.

15225.

Převzetún koně odbomýrn střihačem koni k óstfihání přešla povinnost opatřeni ZVÍřete podle § 1320 obč. zák. na střihače.
(Rozh. ze dne 23. května 1936, Rv II 572/34.)

Ž~lobce ~ ?d~orný střihač koní, - stříhal z příkazu žalovaného
a za uplatu hflbe zalovanému patřicí. Při střihání byl hříbětem zraněn.
Do~~~á se proto na žalovaném ,pOdle § 1320 obč. zák. náhrapy škody.
N I Z S I S O u d y uznaly podle zaloby.
N e j v y Š š í s o II d žalobu zamítl.
Dů

vody:

Dovolaci soud neshledává, že by v souzeném připadě bylo lze žalovanému přičísti nějaJké zavinění na úraZUi žalobcově. Neboť svěřil-li
žalovaný svého koně žalohci jako odborníku, aby mu jej (za úplatu)
ostříhal, předal mu koně po dobu střílhá'ní v opatrování a náležel'o proto

15226.

Námitka, že se žalovaný nedopustil trestného
ného na Slovensku.
(RMh. ze dne 23.

května

činu

podle práva plat-

1936, Rv II 791/34.)

Proti žalobě na n"hradul škody podle § 1328 o. Z., již hlobkyně
o to, že byla žalovaným zmrhána a zneuct~na (§ ~06 tr; z.), n~~
mm žalovaný též, že k svedeni žalohkyně k mvmomanzelske SOll'IOZl
došlo na Slovensku, kde trestní zákon htm platný nezná trestného činu
obdobného přestulpku § 506 tr. zák. platného v t. zv. histor~ckých zemích. Žalobě bylo vyhověno 's o ud Y vše c ll, tří, 'S t o II c, n e J vy Š š i m 's o II dem v otázce, o nÍ'ž tu jde, z těchto
opřela

důvodů:

Jest správné, že trestní právo platné na území Slovenska a Podkarpatské Rusi nezná s výjimkou zde v úvahu nepřicházející :restný ~I'~
obdobn5" přestupku § 506 trestního, zákona p.Jatného v t. zv. hlsto'fi'ckycn
zemích. Svedení k soulož; pod slibem manželství není ·však ant podle

čís.
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práva hi'storických zemí samo o sobě ohroženo trestní sankcí, nýbrz
teprve bezdůvodné nesplnění příslibu. Nesejde proto na tom" že dovolatel přiměl žalobkyni slibem manželství k souloži na Slovensku, když
udržuje v ní naději, na sňatek, pokračoval s ní v intimnich stycích i
Moravě, kde také slib svůj bezdůvodně zrušil. Teprve tímto jednáním
byla naplněna skutková podstata § 506 tr. z., a poně,v<rdž se tak stálo
na Moravě, nem<Ů'že se dovolatel odvolávati na předpisy :práva slovenského. Na tom, že pro tento čin nebyl dovolatel trestně odsouzen s hlediska civilněprávního nesejde.
'

n;

čis.

15227.

Svědeckých protokolů ze sporu rozvodového nelze použití ke
nim ve sporu rozlukovém misto v1astruho výslechu svědků.

(RozJl. ze dne 23.

května

zjiště

1936, Rv II 336/36.)

P 'f V Ý S o u d zamÍlt! žalobu na rozlUlku manželství o d v o ! a c í
s o u' d roz!oučH manželství z viny ohou stran.
'
Ne j v y,š š í s o u d uložil odvolacímu soudu nové jednání a rozhodnutí.
Důvody:

Odvola'cí soud dospěl ze zjilštění prvého soudu i ze svých vlastních
k závěru, že mezi stranami nastal hluboký rozvmt manželství,
který zavin.ily obě strany stejně. Mezi vlastními zjištěními odvolacího
soudu jsou však zji,štění vadným způsobem učiněná. Zjištění svědectvím
čtyř osob učini,1 totiž odvolací soud jen podle jejkh svédecký,oh protokolů ve sporu rozvodovém mlezii tý:miž stranarnÍ, což se pří'ČÍ: zásadě b~z
prostřednosti, 'kterou' civi,lní řád soudní jest ovl"dán. T<lkový n.;přúmý
zpiis~bV'zj!šťování rozhodných e~olností jest v souzeném případě tím
vadnelsl, ze jde o 'spor rozlukovy, pro který platí podle § 10 na,ř. min.
spr. ze dne 9. prosi'nce 1897 Č. 283 ř. z. a podl,e § 13, po'sl. odst., z"kona
ze dne 22. května 1919 Č. 320 Sb. z. a n., pokud jde o důvod rozluky,
zásada vyhledávací (Sb n. s. Č. 7248,11348,11731), kdežto spor<rozvodový jest ovládivn jen z"sadou projednací. Nelze proto svědedkých
protokolů ze sporu rozvodového použíti ke zjištěním ve sporu rozlukovém místo vlastního výslechu svědků. Pro tuto neúplnost řízení nemohl
odvolací soud náležitě hodnotiti pří,slušné svědecké výpovědi a tedy ani
posouditi věc po strán'ce právní, a nemůže tedy ani dovol'ací s'Úud bezpečně přezkoumati jeho rozhodnutí" pokud bylo nalpadieno. Bude tedy
na odvolacím soudu, aby ony svMky sám vyslechl resp. jejich výslech
doplnIl, aby mohl důkazy náleži<tě hodnotiti, a věc po stránce prá'vní poSOUdlÍ!, pokud byl rozsudek po právní stránce žalovanou napaden.
zjištění

čís.
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Uplatňovaníe nárokov d'alejslúžiaceho rotného. ~piranta proti .čsl.
'tátu, vyvodwvaných z právneho perneru, zaklada]uceho sa ~ vOJen~ch predpisoch povahy verejnoprávnej, nepatrí pred riadne sudy.
(Rozh. z 23. mája 1936, R lil 301/36.)
podl'a prednesu žaloby bol žalobník zamestnaný ako d'alej'slúžiaci
'otn'. aspirant u delostreleckého plub Č. 11,1 v K. ~o zav~ZJko~ ;10
~1 ) arca 1947' dňa 30. mája 1935 bol žalobmk zo sluzby- s ooka!mzltym
úči,nTom prepu;tený a keďže ok Iprej'ušen!u služ,eb~ého P?n;e;u ned~1
pričinu, uplatňoval žalobou odškodne z dovodu, ze zalovany stat porusll
služebnú smluvu.
,
d'
S úd 1. s t o I i c espor pre spOrt] prekážajúcu okolnost, Ulve enu
v bode I § 180 Osp. zastavil; r e kuz n Ý s u cl .jeho u,~nesenIe :potvrdl!.
Na j v y Š š i s ú cl rekurzu žalobníka nevyhove!. D ~ vod y: po'n;e;
žalobníka alko d'alejslúžiaceho rotného aspiranta - 'hOCI bol dobr,:vol nl
a dočasný - neopieral sa o s ú k r o mno p r á v n u smlu~u slu,zebnu,
ale o predpisy povahy verejnoprávnej. Nitr~ky z toh?to verejnopravneho
porneru vO'jenského nepatria pred nadne, sudy a pravom p~eto bol spor
pre sporu preikážajúcu olkolnosf § 180 c. 1 Osp. zastaveny.
čís.
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K výkladu § 12, odst. 3 odp. por.
,
Ked'nadobudla tiwmelka dlžnlka úkonom odporovatefnym podra
§ 4 Č. 2 odp. por. jeho tovar a smluvou učinila treUu osobu na v?Rok
ma'iterom obchodu s týmto tovarom, ale vyhradila si pri tom vsetky
pdva na tovar, dIžnlkov .veriteY nemá proti tejto tretej osobe odporovaci nárok podl'a §§ 12 (3) a 14 odp. por.
(Rozh. z 26. mája 1936, Rv III 638/35.)
žalujúca strana mala pohl'ad<'lvku 5.979'65 Kč proti, ~ll'genovi S~h.,
proti ktorému na náv~h iného verilel'a ~ola vedena. exekucla a na drazb:
bolo odpredané celé jeho obchodne zanademe. aJ. s .t?varom L
1.359'50 Kč Františkovi K., ktorý dražil v mene testmej dlZnIka, Eugena
Sch. re~p. jeho manžeLky. žalovaný Joze! K.,UlZavre~ !6. janu.ara 1934
smLuv-u s manželkou dlžníika Eugena Sch., :podl a ktorej zalovany Joze! K.
. mal viesť ohchod pod svojím menom na tom ústom ~,ieste, kde ~ol
predtým obohod dlžnílka Eugena S,::h. a s tovarom, ktory bol na drazbe
I<Úipený, za ČO mal dostávať 100 Ke mesa-čne. Rlz~:~o ?hchodu m.ala me~ť
manželka dlžníka Eugena Seh., ktorá ma!'a plaht aj dane, po>sťo~aele
prispevky a nájomné. žalujúca strana dom<ÍJhala sa žalobou, ;rby z~lo
vaný Joze! K., Morý ako prejimatel' obchodu v s~ysle ~d'Porovacl~h~
poriadlku ručí za povodný dllh Eugena Sch., za:plal!l 5.97'? 65 Kč., O b a
niž š i e s údy žalobe <ČÍastočne vyhovely a zavIazaly zalova!neho za-
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platiť žalu~úcej strane 1.359·50 Kč. Na j v y Š š i s ú cl dovolacei žiadosti žalovaného vyhovel, zmenil rozsudok odvolacieho súdu s účinkom
aj na rozsudok súdu prvej stolice a žalobu zamietol. D o vod y: Odvolací súd nespoznal žalobu za opodstatnenú na základe ustanoveni zák.
čl. LVII: 1908, lebo žalujúca strana nedokázala, že ide o prevod obchodu
resp. o jeho prevzatie žwlovanýni. Vyhovel však čiastočne žalobe n~
zák~ade ustanovenia. odp~rovacieho poriad'ku.
Zisti!, že na súdnej
drazbe, vedenej protI dlzmkovl Eugenovl Sch., boly hnute!'nosti nadobudnuté osobami, d~žnílkovi blílz·kymi - jeho manželkou alebo matkou
manželky - za jeho peniaze a preto je daný záJklad k odporu v smysle
2. bodu § 4 oc\porovacieho poriwdku. Právo žalujúcej strany odporovať
proti žalovanému vyvodil odvolací súd z ustanovení, § 12 oclporovacieho
poriadku, úsHac, že žalovaný uzavrel s manželkou dllžníka simulovaný
právny úkon - dohodu zo dna 16. januára 1936 _. a že náležitosti
toho>!o paragra{u sú dané, lebo žalovanému musely byť známe okolnosti
ktmé od6vodnujú právo odporu.
'
, Odvolací Súd na tor:r,to základe prísúdiil žalujúcej strane v smysle·
§ 14 octporovwcleho ponadku hodnotu hnute!'ností, predaných na súdnej
dražbe a z8!kúpených osobami dlžníkovi blízkymi.
Rozhodnutie odvolacieho súdu porušllJje materiálne p.rávne pravidlo.·
Nie je daný právny základ k odpO'ru proti žwlovanému.
. Odlpor je založený na ustanovení bodu 2 § 4 odporovacieho pocnadku, - na nadobudnutí dl'žníkových ved pod!'a úradného opatrenia,
lebo úplata bola daná z d]:žníkO'vho majetku. Na exekllčnej dra~be samej
žalO'vaný nenadobudol dlžníikove hnute!'nosti, ale manželka, po prípade
matka manželky dlžní<ka. Vočí žalovanému je preto odpor opodstatnený
len alko .vo·či právnemu nástupcovi týchto b\íl~kych príbuznych, ~Iebo
ako takej osobe, pre ktorú na základe odporovate!'ného práva bolo zriadené ďa]'šie právo na nadobudnutých veciach.
Pod!'a smerodajného skutkového stavu veei však táto podmienka
proti žalovwnému nie je daná. SmluvalJlZavrená medli žalovaným a manželkou dlžní!ka dna 16. januára 1934 je pod!'a 8tanovislka odvolacieho
súdu simulovaná, bola uzavrená len tým cie!'om, a:by žalovaný na oko
figuroval alko majite!' obohodu. Touto smluvou žalovaný dlžnikove ve ci
ani nemohol nado:budnúť, lebo smluva ako simulovaná nemá právneho
účin~ll a ani pravá, skrytá v61a smluvných strán nebola tá, aby žatovany nadobudol vlastnkke právo alebo iné právo na dlžníkove veci. Ale
ani po?!'a. obs~hu tejto smluvy nenado:budne žalovaný žiadneho práva
na vec!, kupene na exekučnej dra!žbe, všetky práva na tieto veci sú i výslo"ne vyhradené manželke dlžníkovej a pereto táto smluva ani v prípade
platnoslr by nemohla byť právnym základom nadobudnutia práv žalovaným na veci dlžníkove.
Pod!'a smerodajného skllJtkového stavu veci nie je preto daná ~klll
ková podstata k apHkO'vaniu § 12 odporovacieho poriadii<u a tým meneí
k apli:kovaniu § 14 lohože poriadku. Sama okolnosť, že žalovaný uza~
vrel s manželkou dlcžníka simulovanú sml!lvu,nemóže byť základom odporu protil žalovanému.
žaloba musela byť preto ako neopodstatnená zamietnutá:·
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pozeml,ová reforma (§ 37 zák. čís. 81/20 S~. z; a 11;)'
I když jde O pozemky nepřidělené j~O ,rolmcky, ?~l, m1;lze ~~~
zemkový úřad, na jehož svolení bylo vazano dalšl jellC~ zc~~em, datl
kto svolení s obntezením podle druhého O'dstavce § 37 zak. CIS. 81/20
o v

Sb,z.au.

(Rozh. ze dne 27. května 1936, R I 447/36.

••

)

P r v Ý s oud rozvrhuje nejvyšší, podání docí:\ené z exek;vční'?o pr;:;de. e zabraných nemovitO'stí, jkhž povinni nabyh t. zv. z~r~ceny~ pndělem, přikázal nejvyšší podání, pokud přesah~va!o prejlmacl c~nu,
odle § 37 zák. ,Čí'S. 81/20 Sb. z. a ;to státu o(StaAmmu pozemkovem~
f.řadll). Rek w r sní s o u d nevyhovel rekursum do tohoto rozhodnutJ.
N e j vy Š š í s o u d potvrdil usnesení rekursního soudu.
Důvody:

podle knihovního výpisu jest na nemovutostech, o něž j~e, poznamenáno omezení práva vla'8lnického podle odstavce VIII l<wpm smlouvy z~
, 6.
kv·e'tna,
1931 ·podle něhož ke každému zcizeni těchto
one
. h nemovItoSt!
"
.est potřebí svolení Státního pozemkového úřadu resp. IC' o m,s,ne pnJs\wšné obvodové úřaclovny, a že Státnímu pozemkovén;u úřadu budou
bez výhrady pHslušeti práva uvedená v § 19, ?dstav~, ~ a § 21: odstavci 2 přídělového z<>kona. Z toho jde na~ev?, ze ipOVlllfil ~wbyh t~ohto
zabranýcoh nemovitostí kupní smlouvou s majitelem zabr~neh~vmaJetk~:
jež byla sjednána za spolupůsobení' Státního pozemk~veh? uradu,. ČI~~
tak zvaným zkráceným: přídělem, a že tedy na nemovltostr ty vztahu]!
se všecky přec\pisy pozemkové reformy (rozh. 11160 Sb. n .. s.). Podle
§ 2, odst. 1 malého přídělového zákona č. 93/31, Sb. ~ .. a n. Je ~'?v?le.no
půdu která nebyla přidělena jako rolnický nedlI, ZC!ZIÍl meZI Zl'vyml' a
zatížiti jen se svolením Státního pozemkové~o ~řadu ~po dob,:. uvedeno~
v § 2, odst. 1 a 2 cit. zák., prodlouženou vl~dnr:r:', nvan:z:,nr:m, CI'8. ,125/3:>
Sb. z. a n., až na výjimky, sbnovené v ma!em p~ldelovem zakone, a ~e
sejde na tom, zdali omezeni.v § 2 tO?oto}~k~na JSou,v ;~ozemkov~ kmze
vůbec, nebo jen některá z mch zaps~na nh 1110 \ple~arn~vws~esenl:, 12916
Sb. n. s.). Při exekuci vnucenou drazbou ~emo~:toslr shzeny':,h za~azem
zcizení ve prospěch Státního pozemkoveho uradu vlze dr~zeb!llo podmínky upravi:ti v duchu pozemkové reformy odohyTne od predplcsu exc. kučního řádu (ro~h. 10718 Sb. n. s.). Při vnuce~é dra!zbě p·~ídělového
pozemku nemohou býti dražební, podmínk~ schvaleny, bez vyh;ad ~ta~
novených Státním pozemkovým úřadem v jeho svolem k .drazbe. S~a~m
pO'zemkový úřad svolení k ex"ku,čnÍ dražbě d,áti ~e~usrl, a d~l-lr j~,
mohl, maje právo je vůbec odepříti, dáti svolen}, t~,k;e len omezene, s ~r
hradami, zejména s výhradami podle zakona pr~deloveh?, pO,kud ,se tY~,e
z;í;konů o pozemkové reformě. Je sice pra~da, ze v .pr?jed,r:aY,ar;em pn:
radě nejde o rolnický nedí!, avšak dovolacl rekurenlr prehll'Ze]l, ze podle
v

"
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§byl23, odst.
zákona čís " 81/20 Sb z, a n, I' pn
" pude
, , kte '
"d'l 2 přídělového
"
a pn ,e ena llIkoh j'ako rolnicky' nedl'l ' 'ma' se St't
"'dT
a nI'' pozemk.'
o " " ra
d
fI,1 I obdobou ustanovení daných v druhé čá:sti téiho'
'k
vy u,a
kych ne:líI,:oh a ,že podle § 37, odst. 2 tohoto zákon~ ~Ů~~aS~át~~1l1IC
zemkovy urad pnvohlI k zcizení celého nedílu jen tak že d 'I ' potrhová, P?kud~řesahuje to, co bylo vloženo do nedíl~' vlas~~~,::n~ ~~?,a
p~dne, statu, Za~on pn tOm nerozlišuje mezi zcizením dobrovoln: lnexekLlcmm, Kdyz tedy v projednávaném .Pn adě
.
, , , ym a
Státn~ho poze,l~kového úřadu. dala svolení k Pexeku~~~~~~~a, urad,ovna
:!ou, ze
pokud bude
senbOU o nutne a uZlte.cne. náklady podle stavu v době odhad
.' kse ude vyčerpáno
,
ud
knihov
"'"1" p o,hl eď,av kaml' prednostními
a pohledávkamiu aiežpO'byly
kOVéhone"za]l's eny na vydraženém přídělu za souhlasu Státníh~' pozem
čís 8'1/~~a~~, vypla,ceno b,ude státu j;rko přeplatek podle 37 zálkon~
om"ezení VáZ~O~'cí~~n',~an~~rekro:~I1a oprávn.ě,ní plynouCÍ pro ni z onoho
ostatně netvrdili že pr<ivol~~~~;:~h /el:lOvl~oste~h, Dovolací rekurenti
nemovÍ'tostech vloženo se souhlas~mr~rp\ po ledá\nky bylo na těchtó
O'pwk z jejich dovolacích rekursú ide n:.'nI' o ~pozemikového úř;rdu, na~
vého svolení a tudíž n ' I t '
'
jevo, ze se tak stalo bez takoep a ne,

nejvy~sl pO,~ání,

přesahovati přídělovo~b~e~u v~~~~_
§

Spor o .;:nížení VÝŽiVllého nezakláda zahájenost rozepře pro pozdě'ší
!I??!
o, nep,~pu,stnost exekuce, i když se v něm uplatňuJ" t .. dO .cl J
Slllzelll vyzlVneho.
1 ez uvo y pro
května

1936, R I 507/36,)

se ;;~íb~:I~~rdě, ž~, se,ieh~, hn;otné, p,oměry podstatně snížily, domáM
rem žal
' ou ,smzen.l' vyz1Vnebo, Jez se zavázal platiti soudním smlov«n~ ~ve m~melce, Na základě tohoto smí-fU vedla manželka
exek~c~ proy z,alobcl k ~ydo:bytí nedoplatku výživného, Další žaloboU'
domah~ se zal obce prohlasem exekuce za nepříipustn6U! podle § 35
'
ze Jeho
se ,zhoršily, a namítá v
~vo y jako ~e sve ~alo?e o, smzem výži"ného, P r v Ý s o u d vyhověl
n~mltce rozepre z«hajene a nIobu odmítL Rek u r s n i s
d
'
mIlku rozepře zah"jené zamHL
ou
naN e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu,
o

~~otod

maJe~k,ové ,~oměr~,

;podstatě ~~ié~

Důvody:

Ve sporu o nepřípustnost exeikuce vedené k vy,dobytí vy'"' 'h
ve sporu o sn'" , ,,,. 'h
.
Zlvne. tO a
. ,:"
!Z~nl ,v>:zwne o nejde
totožné námitky. Stěžovatelka řize
J,sou
nMoky jiné, ale namftá, že
o ne sou' O temz predmet'l1, toti,ž o výši výživného a to ď ednou samosoudcem, Jednou senátem, což není pří,pustné.Spr";né jes\, že v těchto

hO'~stt,

Jorm~ln,e

~u

°

daby, Vž z toho jest pactrné, že konkretní, nároky žalobni v obou sporech
jsoU různé, což má za následek, že projednáváni žaloby o nepřípustnost
exekuce nebr<iní námitka sporu zahájeného o snížení výživného (§ 233
c.

ř,

s,),
čís.

15232.

Proti usnesení odvolacího soudu, kterým byl rozsudek zrušen a ná ..
mitky proti mimosoudní výpovědi byly odmítnuty, jest rekurs přípustný.
Mimosoudní projev propachtovatelův, že pachtovní smlouvu zrušuje
z důvodů § 1118 obč. zák~ není výpovědi pod1e §§ 562, 565 c. ř. s.
a nemůže býti podkladem k za"edeni sporného řízeni podle § 571 c. ř. s.
(Rozh, ze dne 27, května 1936, R I 543/36,)

cis, 15231.

(Rozh, ze dne 27.

sporech nejde o totožný konkretní žalobní nárok, což jediné rozhoduje,

Nestačí, že z téhož právního poměru se odvozuji různé konkretní nárnky,
, že soud musí se zabývati v obou případech otázkou přiměřenosti vý, živného, které má pl'atiti žalobce žalované. Výrok ve sporu o nepřípust
. nos exekuce bude se týkati jen exekuce povolené žalované straně k vyt
. dobytí dluhovanych částek, kdežto výrokem ve sporu o sniženÍ výživného bude rozhodnuto o povinnosti žalobcově plniti výži'vné od mčité

o

meri,torně faz-

Žalobci zaslali dne 12. prosince 1935 dopi,s, jejž považov«li žalovaní
za mimosoudní \'í'pověď a podali proti němu námitky, Při prvním
ústnim jedn<iní prahlásili žalobci, že dopi's ten, prolti němuž byly podány
n<imitky, není výpovědí" nýbrž zrušením pachtovní smlouvy a odstupem
od ní podle § 1118 ob-č, úk P r v Ý s o u d ni<mitkám žalovaných vyhověl a mimosoudní. výpověd' zmšiL O d vol a c í, s o II d zrušil rozsu,dek prvého sondu a námitky žalovaných ,proti výpovědi pro nepří
pustnost odmítL D ů vod y: Dopis z 12, prosince 1935 lze vykládati
jediné v souvislosti se smlouvou pachtovní, na kterou dopis ten navazuje, Odstavec XV smlouvy jedná o rozvázání, pachtovní' smlouvy a výslovně uvádí, že strana pronajímající může prohl<i:siti smlouvu, pachtovní
za rozvázanou, pron«jatý objekt do konce roku do vlastní režie převzí,ti
a 'případné náhrady škody z kauce požadO'vati, kdyby nájemce by!
v prodlení s :placením nájemného déle než 6 neděl, nebo kdyby neobhos,podařovacl prona-jatý objekt vědomě trvale twkovým způsobem, že by
způsobil zn«čné znehodnocení pronajatého objektu, nebo kdyby 'Proti
nájemci byla vedena nucená správa nebo na jeho jmění u,valen konkurs,
nebo kdyby neplnil jiné pachtovní smlouvou převzaté závazky. Přihléd
ne-li se pak k pachtovní smlouvě, jest zřejmé, že žalobci použili v dopise ze dne 12, pro,since 1935 pouze svého práva v odstavci XV pachtovní smlouvy jim vyhrazeného w tudiž, že dopis ten jest pouhým výslovným prohlášením odslupu od pachtovní smloLlvy ve smyslu § 1118
obč, zák, neboť z důvodu § 1118 obč, zák lze zrušiti smlouvu pachtovní
i pouhým jednostranným mimosoudním prohlášením (Sb, n, s, Č, 4054,
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:;671). T8Jkové prohlášení ,se muze státí naprosto neformálně a ne...
musí mIti náležHostí, jež zwkon předpisuje pro výpověď mimosoudní.
Pochybil tu:díž prvý soud po právní stránce v tom směru, že dopis ze
dne 12. prosínce 1935 posuzoval jako výpověď mimosoudní. Poněvadž
dopis ten není mimosoudní výpovědí, nybrž pouze prohlášením odstupu
od smlouvy se žalovaným, chyběl i předpoklad pro za'ledenI řízenI podle
předpi,sů §§ 560 a násl. c. ř. s. Námitky pa'Chtýřovy proti prohlášení propiJ!Chtovatelu, jež ve skutečnosti ž"dnoU' výpovědí' nebylo, nebyly Zptlsobilé, by o nich bylo zaháJeno, řízení, podle předpisu §§ 560 a násl.
c. ř. s., a byly tudíž nepřípustné.
NejvyŠ š í s oud

nevyhověl

rekursu.

Důvo

dy:

PředeslatU jest, že relmrs jest přípustný, i když napadenémul zrušujícímu Ulsnesení nebyla vyhrazena pravomoc, neboť souč8Jsně vyslove...·
ným odmitnutím námHek proti mimosoudní vypo,vědi byl spor vyřílzen
a nemohlo by dojm k dalšímu jednání, stejně jak tomu jest, byla-Ii OC>mitnUita žaloba (8rovn. rozh. ,č. 10042 Sb. n. s.). Neprávem vytyká stě
žovatel odvolacímu soudu, že měl rozhodnouti rozsudkem a nikoU usnesením, ježto prý tu nebylo předpokladu §§ 494, 495, 496 c. ř. s., neboť
odvolací soud zmšil ,rozsudek prvního soudu proto, že sporné řílzení
zahájené podle § 571c. ř. s. nemělo již od původu zákonného podkladu,
protože tu nebylo výpo,vědi (§ 561 c. ř. s.); v tom vša!k nutno spatřovati
zmatečnost podle § 477 ČíIS. 6 C. ř. s., j<lJk později, bude vyloženo. Rekurs
jest proto pO' stránce formální přípustný, leč po stránce věcné neodůvod
něný. Sporné nzení ve věcech nájemníoh (pachtovních) se po:dle § 571
c.ř. 's. zahajuje n"mictkami proH výpo"ědi včasně podanými, (srov. dů
vody plenáJrního rozhodnutíOis. 10807 Sb. n. s.), ale pfedpokladem toho
je, že je tu výpověď z nájmu nebo pachtu, proti které n~mi,tkyčeH. Jen
v tom případě se pokládá podle § 571, odst. 2 c. ř. s. výpověď za žalobu, a strana, od níž výpověď po,ehází, za žalobce, a jen v tom případě
se pokládá druhá strana za žalovanou. Nen"'ll tu vubec výpovědi ze
smlouvy nájemní nebo pachtovmí' podle §§ 560 a d,alších c. ř. s., není tu
mí,sta pro sporné řízení podle §§ 571 a dalškru c. ř. 's. a sporné říczení
vubec nemá býli' zahájeno. Bylo-Ii přes to zahájeno, jest zm<lJtečné podle
§ 477 ČíIS. 6 C. ř. s. (srov. rozh.čis. 7645 Sb~ n. s.). Jde to najevo také
z předpisu § 572 c. ř. S., neboť rozsudkem, jímž se vyřizuje řílzení o námitkách, může býti rozhodnuto jen, zda výpověď se uzn~vá za účinnou
nebo za zrušenou, ale v případech, kde tu vůbec výpovědi není, nelze
učiniti ani ten, ani onen rozsudkový výrok. V souzeném případě pro'hlásHa žal\lljíd strana při ,prvním ústním jedn~ní, že dopis její:hO' právního
zástupce Dr. Jilřílho F. ze dne 12. prosince 1935, proti němulž byly podány námitky, neobsahuje výpovědi a není výpovědí. nýbrž zmšením
pachtovní smlouvy a odstupem od ní (§ 1118 obč. ",k), co~ také s obsahem dopi'su soU'hlasilo., Toto, prohlášení žalující strany ve spojení
s obsahem dopi,su musilo proto míti za následek odmltnutí námitek. Ná··

Čí,s.

15233 -

577

.tka stěžovatelova, že toto prohlášení bylo v odporu ~ obsahem pří
,ml ného spisu žaltljicí s:rany ze dne 3. ledna 1936 nem opodstatne.na,
pr~~ť i když žalující strana v tomto podá~í, pou;živši všech ?branny".l~
ne t. d'-', namHala opožděnost podanych namllek, zaupmala jlZ
ros re,,", .
.'
ht
' . 10 vy s oka.P tomto podání stanovisko, že šlo o zru~en~ pac o~n~ .sm . u,
• .
platností a že pro takové zrusem neplaŤ! zadna vypoved\1l
v .'1
ou fest správ,né že nejvyšší soud vyslovil, zásady, že pachtovm
Ihu. a. . I' 'du' voďu' § 1118 obč. zák. zruši,ti i výpovědí" niikol,i,v tohko
smlouvu ze z
.
.'
ť'
• lobou (fOIzh. 6s. 4054, 5671, 11188 a jiné Sb. n. s.)', a ze I pro' I m;mo:~udní výpovědi, která nevyhovuje formálním náležitostem § 562 c.r. 5.,
. t odati námitky (rozll. ·Čí,s. 8651, 12722 a j. Sb. n. s) leč teohto
j~S
nelze v souzeném případě použíti, neboť rozhodnU'tI o t~m, zda
, z~~~tovní smlouva má býti zrušena z dů'vodů. § 1118 obč., z. z~:obo~
p b výpovědí jest vyhrazena propachtovateh a v souzenem pfll~ad;
~Je ~ mimosou'dnf, projév propachtovatelů, že pachtovní sr;'louvu zrus~J};
lakOVÝ projev není výpovědí ve S;oYS!?,' §§,562, 565 c. r. s .• a nemu~e
b'ti podkladem k zavedení sporneho mel1l podle § 571 c. r. s., takze
~lze proti němu podati námi,tky. Žalova,nému nehrozí za tohoto sta~u
n•.• a'dne' nebez'pečí neboť zmí1něny' ,projev nemůže se státi exekulčl1lm
veCI z ,.
,',
""
bč'
d
titukm a zrušení pachtovní, smlouvy z duvodu § ,I! 1~ o . z. mlmo~Du.nim ,prohlášením bylo by účinné jen tehdy, op~ra-h se ~ s~utečny za:
'konn" důvod, což 'by musel propachtovatel dokazalŤ!, c~tel"h '?y Z\ls~atr
pořadem práva exeku,ční titul .k vykHzení propachtovanych nnstnost1.

m:\

,g

čis.
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Co jest rozuměti výrazem )}vedlejši závazky«, ,!-.ebylo-li•• v~slovně
ujednáno, pro jaké (konkretni) vedlejši závazky se J1stOta zrtzuJe.
(Ro.zh. ze dne 27. května 1936, R 1 544/36.)
P r v Ý s o u d rozvrhuje nejvyšší, podání za vy?'faž,en?u nemovit~~t

vyhověl odporu hypotekární věřitelky Živnosten~k,e z,aloznL a . nepn-

kázal předcháze'jídmu vymáhajícímu a zároveň knrh~vl1l':niUventeh z. ~eJ-,
vyššího podání nic na přihláše'né n2iklady proc~SI1l, ~ak.lady mo;bl~a:11l
exekuce náklady oposičníhDsporu a rozsudečne, spojene s vymahal1l";
pohledá~ky, pro ni,ž byla n,emovitost dána do ~ražb~. ~~. k u r sn I
S o u d přikázal mu tyto nák1'ady až na rozsudečne ~ ram;c~ Ji'~toty pro
vedlejší závazky. D u 'vod y: Veškeré, tyto .útraty mely bytt.•~z ~a roz"
sudečné per 300 Kč přisouzeny v ramc; JIstoty. pro ~edle.lS! zavazky,
neboť podle předložené smlouvy bylo vteleno zastavl11 pravo pro ve:
dlejší závavky až do výše 3.000 Kč. Správné jest .~ice, ze .~e sml?,:ve
není řečeno, pro které vedlejší z",vazky byla tato J1~stota ~men~, jezto
však zástavní právo pro tuto jistotu zřízeno by~o u ~astavn1lho pra::~ p:o
vymáhanou pohledávku, dlužno mHi za to, ze vyra~em »vedlej~l zavazky« byly míněny veškeré s vymáháním této pohledavky spojene Ipro~.
Civilní rozhodnutí XVlll.
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'"..

kucmch spíSll plyne že veškeré tyt y't
. . u a z pr~poJenych
hlá~í hlav.nf P?hledá~ky, tyto útraty js~~ ~~~;ejaU~~a~d~~j~kly při
Sl[ enstvlm teto pohledávky podle § 912 b " k
I
je přisouditi v rámci jistoty pro vedlejší z~ c.:a . ,adjako.,tak~vé
Jezto vša,k tyto účtované 't , "
.vaz: 1. a:. o vyse teto
?Iejší závazky, mohl rekur~n~a~~u~r~kro,čuj'..~\sl' Zfl:en~. jistoty pro
JIstotu pro vedlejší závazky pe 3 ooJ'~~hal'cI st;ane pnsoudlÍl jen
vané útraty kryty až na
:.' .
c a JSou Ílmto veškeré tyto ,
menSI' častku Zadně'"
'''t I'
mítnouti, že jsou poškozeni neboť
'.,
)SI ven e e nemohou na~ým jest pro rozvrh podle '§ 214
k,nlhovntho ,stav.u, jenž směrOdat,
JIstotu pro vedlejší závazky až do x'. :., ~Iyne, ze za,stavm právo pro
vyse
tedy s touto ji'stotou počítati muselí.
.000 Kč vteleno bylo, takže

e'

Nejvyšší soud nevy h ověl dovoladmu rekursu.
Dů vo dy:

Názor rekursnilho soudu že v'
bylo vloženo právo zástav~í do ~r.~zel~ ~~~e~e)ší závaz~y«, pro které
S vymáháním pohledávk o kt yse . ' . c'. ~yly mlněny veškeré
Jestliže ve smlou'vě v nrl'b}'l ..e~o~ Jde, spoJene utra ty, jest správný
přesně uvedeno, p;o které k~nk:e~n~ P';o vedlejší z~~aziky z~í.zena, neni
hm rozuměti vedlejší závazky kt, . za~~zky' byla J1'stota znzena, jest
ní'ho řádu o rozvrhu ne' .. .' ere po. ' e vseobecných zásad exekuč_
podstaty bud' vůbec n<!bJ~;S~I;on podanl .n,;,lze z~pravíti z rozdělované,
však jsou v takovém poměiu ' ,e ve .steJnem, Por~dí, s 'kapitálem, které
máhané pohledávky (§§ 912 ':7Je,~t)e povazo~aŤ1 za pří'slušenství vyVymáhajki věřitelka podala doklado CžeZ~k., § 16 kmh. zak., § 54 j. n.).
vedenýmI pm tutéž pohledá k
y.'.
Jl ty.~o utra ty vzmkly exekucemi
a nebyly-Ii přikázány v por'aVd'?'ktv~tr~ltedy pHsluše,nství této pOhled"vky "
I . apl a u byly práv
'"k"
.,
'
kauce pro vedlejší, záva,zky.
' ,
em pn azany v r"mCL

čís,
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šlo-li O t. zv. hostinec s ryb I
okolnost byla známa, není výpov~ ~ve~ a vYPO~~d:anému nájemci tat(}
deno, že mimo místnost není vYPOVíd'?lJmt~ ,new:clta, nebylo-Ii v ní uve,
ano ez pravo ryb(}lovu.

Důvody:
Předmětem pachtovní smlouvy ze dne 28. března 1920 byly realita
(hostinec) s nádvořím a sklepem, k této realitě přiléhajíd zahrada a
s vlastnictvím deskového statku spojené právo rybolovu na pravém
břehu. Vltavy. Žalobkyně uvedla ske v soudní výpovědi, že dává žalované »výpověď ....... z nájemnÍ' smlouvy, týkajíícf se všech mí-stností
hostince i se dvorem a sklepem a zahradou v ten smysl, že nájemní poměr se konči dnem 1. října 1935 a že žalovaná je povinna vypovídané
místno'sti v}'lkJiditi a žalobkyni odevzdati«, leč Iprohlásila k námi1ce žalované ihned při prvním ústním jednání, že vý:pověď se týká i práva
rybolÚ'Vu. Z toho,to prohlášení je patrné, že bylo úmyslem žalohkyně
zrušiti nájemní smlouvu výpovědí v celém jeojím rozsahu, nilkoliv jcn
v pHčínéčásti nájemního (pachtovního) předmětu; tomu' nasvědčuje
i snaha žalobkynina případnou nejasnost výpovědi napravi<ti doplnéníra
výpovědi v příčině práva r)"bolovu. Výslovné uznání formální. vadnosti
výpovědi nelze z tohoto postupu žalobkyně vyvozovati, nýbrž jde tu
o procesní opatrno,s't, která byla vzhledem k do.lčené námi'lce žalované opodstatněna. Než k řešení' otázky, zda sporná výpověď byla určitá
a úplná, bylo třeba zaJbývati se tvrzením žalobkyniným, že žalované
straně je dobře známo, že právo rybolovu jest pří1slušenstvím hlavní
věci, t. j. nájmu (pachtu) reality, která je předmětem výpovědi, a že
bylo již ve sporech předcházejídch rozhodnuto o vedlejší povaze práva
rybolovu. V této příčině bude třeba řízení' doplni,ti, provedením potřeb
ných důkazů, jichž se žalobkyně dovolávala,' nehoť obsah předložené
pachtovní smlouvy není dostatečným podkladem >k řešení této otázky.
Bude-Ii zji'štěno, že zmí,něné právo rybolovu jest v takové souvislosti
s pronajatým hostincem, že jen nájemník hostince mfrže právo rybolovu
vykonávati, že tedy jde o tak zvaný ho'stinec s rybolovem a že to bylo
žalovanému známo, paJk by nebyla výpověď, tak jak byla žalohkyní
dána, ani, neurčitá, ani neúplná a do'Stačovala by s hlediska fo,rmální,ho
práva k zrušeni pachtovní smlouvy také v přÍ'čině práva rybolovu, i když
o něm ve výpovědi nebyla zmínka. Při tom dlužno také uvážiti, že strany
netvrdily, že na pronajatých nemcvitostech byla zvláštní zařízení, sloužící účelúm rybolovu, takže by v této pří.čině nějaký zvláštní příkaz
k vyklizení a odevzdání, nepřišel v úV<lhu., Pro uvedenou vadnost Hzení
(§ 503 čís. 2 c. ř. s.) bylo rozsudky ni'žších soudů zrušHi.

(Rozh. ze dne 27. května 193,6, Rv I 908/36.)
čís.

Niž Si í s o u dy pmhlásily soudní vý ověd' d
"
.
Io.vané B za zrušenou jediné z toho dŮVOdu P ,
anou. zaI9b:ky.m A žaoznačení pachtovaného ředmětu . "
'. ze neo~sahuJe presne .a úplné
,místnostech a ni'koliv tfké o ' rá'V~e~t~bP? se zmmu:Je len o hostmských
~mětem pachtovní smlouvy. p
y o ovu, ačkolrv I toto bylo předNe'v ' "
.
J Y s S 1 S o u' d uIohl prvému soudu nove' _I' ed'n'"n'
h d
.
' 1 a roz o nuh.
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I. Len také odvrácanie zákazníka od súťažitefa je v rozpore s dobrými
mravmi súťaže, ktQré je nes I u š n é; nezáleží na tom, že sa stalO' len
raz a voči jedinému zákazníkovi, ani na tom, že zákazníka od súťažitel'a
neodvrátilo; stačl, že bolo samo o sebe spósobilé súťažitel'a poškodiť.
II. žalobná žiadost' u zdržQvacích žalob podI'a zákona proti nekalej
siÍťaži (čís. 111/1927 Sb. z. a n.) musí obsahovať presné označenie zá37'
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vadného konania; nedostatok takej žiadÚ'sti nemožno nahradiť púhym
žalobným prednesom, i keby bol v spore dokázaný.
lil. V rozsudku, vyhovujúcom zdržovacej žalobe podl'a zákona proti
nekalej súťaži (čis. 111/1927 Sb. z. a n.), nemožno uložiť aj peňažnú
pokutu, pod !dorou sa má súťažitel' zdržať závadného konania; určenie
peňažnej pokuty patri na exelručné polrračovanie.
(Rozh. z 27. mája 1936, Rv IV 172/36.)

. 1 ' ani' bolo toto IJOzmenenie žalobnej žiadosti a rozpor medzi enun. za.uJuca
- J "
t an-d
]el
"(nav
m a d6vodmi. nwpadnutého rozsudku up Iatnene,
sr
Cla~la že svoju žalabnú žiadosť neobmedziJa, že len _štyhzo~a:a
tvrč'a;tku svojej žalabnej žiadosti. ale I. i:iastka žalobue] Zl~dostI ze
Jl~st~la 'nezmenená. žiadala v tom smere doplnit :-ozsudok_ sudu prve]
'tolíce. Ked' sa pokladá - so zretel'om na skutkavy stav ~ zalabepreds
,
na'vrh žalu'J'úceJ' strany na doplneme rozsudku sudu plve] stoneseny .
.
,
.
dl' §§ 188
J'
a madmkovanie žaloby na odvolacom pOJednavam po ' a
.:
, ~~~ ~sp., ani vtedy neobstojí žalobná žiado~ť, že žalovaný)e 'P~vmny
_ at' sa toho aby alebo sám alebo ma osoba v prev<cdzam jeho
ze]['ZOV - ,
'
b
žl"
1- '] II tvrdila a žalujúcej strane, že je »mechale sa' es«.
a uJuca
pot ni 'doznala na odvolacom pOJ'ednávaní, že vskutku pracuje v sobotu,
strana
<
'
' b ' ďť
dl'
_
'0 tedy »mechale šabes«. Preto tento pnpad tre a,:p0su ~
po ~
~e ~dst. § 10 zak. o nekalej sMaži. Poctl'a toho §u maze byt pod~na
ž~loba zdržovacia na toho, kto bez nútiacich k ,tam~,. okolnosh.clelo m
súťúe rozširuje o podniku ,nepr~vdIvé údaJe spo~oblle v, zn,ačne] mle~~
'k diť podnik. Pri preskll'ma01 toho mUSI sa sud nadlt tym, ako p
P?S aOvec obecenstvo resp. jehočasť, ktorej je údaj adfesova~ý. Predo~~~tkým treba uviesť, že z pov<chy zasielatel'ského, dopr~vneho :~O~nI'
k nia vychádza že každý zasielatel'ský podmk vP., ktoreho majitel Je
ž~dovskej viery: je »meohale šabes«, aj ked' by snaď mal pre zac~ovanIe
, zdania hlavný vchod do svojho závodu zatvoreny, leb? expresn~ !ovar
alebo tovar skaze podli'ehajúci, na pl'. v lete oVOCle, zlvy.1 z",blty dob tok a pod. musí vyloži.ť aleho dopraviť a'j v _sobotu, a to. tym Vlac, kbo
/neďelu panuje na železnid čiastocn) ')dpoonok. K obj"snenm- paJmu
»mechale šabes« treba uviesť, že podl'á nesporného predn_esu ob,dvoch
sporných strán, na odvolacom pojednávaní, je »me~hal'e sabe~:< melen
ten občan žido'vskej viery, ktoty v sobotu sam prevadza ,SVOl zavo~, .ale
a' ten, ktorý nechá v sobotu v svojam. zilV?de pra~o~at I_nych a. l~eho
v{.erovyznania. Je notorické, že advokáti, lekan, vere']nl a .s'll~rom~l' urad~
nki židovského náboženstva pracu~ú v sobotu, a že t? an,l ~t l.ch ~uverco\
nemá samo o sebe žiadnych, "ni hospodársky nepnazmvych ,na,~ledk~v
pre nich. Z toho, co vyššie bolo uvedene o povahe zaslelatel,sk<;ha za,vodu, vyplýva, že ani u obecenstva, ktoré potrebuJe z~sle~at~1 skych povozníckych služieb vP., ozna'čenie nwktoreho zasIlatel a, ze Je ;,mechale
šabes« nernOže vóbec a tým menej v značnej miere poškodlť podmk
tak oz~ač~n)r. Oznalče~ie, že niekto je »me·chale šabes«, obsélIhuj:. sice
za židovskej orthodoxie pochádzajú~u. prihanu, al~ v p_rak:id,~m zlvo,t.e
toto označenie pre tlak pomerov nutlaclch pre~aznu, cast Ů'b,anov ZIdovskej viery a najma tid z"sielatel'ov-povozmkov pracovať v sobotu,
nemá hospodMsky ohrožujúcich i1čmkov. Vidno to zo svedect~a Hermana R, ktorý dosvedčil, že otec žalovaného Hermw~ W. Ulchadzal sa
u neho o dovážanie tovaru, márne však, a patom - ::rej'me nezlosteny -mu hovorí1, že pracuje s takými, čo sú »mechale sa?es«. N~ to t~~tl~
obchodník odpovedal, wby mu dal pokoj, a žalova~emu
dovaz~ť
nedal. Herman W. uónil výrok, že Herm"n R pracuje s takyml povoz~
níkmi , ktod sú »mechale šabes« íba k HermanovI R, tedy k JedmeJ
v

žalovaný Alexander \V. mal zasielatel'ský podnik, v ktorom bol činný
aj jeho otcc Herman W. Žalujúca firma mala v tom istom meste tiež zasielatel'ský podnik. V roku 1934 otec žalovaného Herman W. zastavil
na ulici obchodníka Hermana R a spýtal sa ho, prečo dáva dovážať žalujúcou firmou, ktorá je »mechale ša-bes«, v d6sledku čoho a~ on bude
»m€chale šabes«, ked' bude s ňou pr"covať. Herman W. oslovil na uli,ci
ajiný'ch obchodníkov, ktorých vyzV"1, aby pracovali so žalovaným, ktorý
je lacnejší, než ostatní zasi'elwtelia a že žalovaný bude lacnejšie dová!žať
než žalujúca, firma. Výraz »mecha:le šabes« znamená osobu, ktorá koná
proti židovským ná!boženským prikázwni"m, toUž ktorá nesvatí sobotu,
ten deň pracuje alebo dáva iným pracovať. žalujúca fi'rma domáhaJa sa'
žalobou, ktorej petit na poslednom pojednávaní pred súdom prvej stoIke zmenila, aby žalovwný bol povinný pad pokutou 1000 Kč zdržať sa
odvádzania zá:kazníkov žal'lljúcej fi'rmy do podniku žalovaného oslovením'
a uistením, že žalovaný dovezie tovar l",cnejšie a alby pod rovna'kou' pokutou bala uložené žalovanému, aby sa vhodným sp6subom postaralo to,
",by Herman W. od t"kéhoto konania upusti'l. d'a].ej domáha].a se. žalu'júca firma zaplatenia 5000 Kč titulom náhrady škody. S úd p rve j
s t o I i c e žalobe v ča'sti zdržov"cej a odstra<ňovacej vyhovel, čo dG pr;"
súdenÍ'a 5000 Kč Kč odškodného žalobu z"mIetoJ. O d vol a c i s ú d
rozsudok súdu prvej stolice "menil a žalobu úpl,ne zamietol v podstate
z týchto d6vodov: Odvol"cí súd pri preskúffi!ani napadnutého ro'zsudku
uvážil najprv, že žalobná žiadosť u žaJ.6b zdržovacích musí smerovať
k presne označeným, určDtým konaniam žalovanej strany, alebo osoby
v jej podniku, má vystihnúť smysel, podstatu zakazovaného konanía. To
je potrebné s ohl'adu na účinok pravoplatnosti, na mo~nosť cybrany žalovanej strany a na to, že každý novÝ čin nekalej súťaže oprávňll'je
k novej žalobe. Súd nesmie však prisúdiť viac, než bolo žalujúcou stranou
pred vynesením rozsudku žiadané (ultra petitum). žalujúca firma na pojednávaní. dňa 23. apríla 1935 »pozmenHa'« svoju žalobnú žiadosť. Podl'a
takto pozmenenej žalobnej žioadosti vyniesol súd prvej stolice rozsudok
a žalujúca firma ešte v osobHnom spise podoanom na odvola,com pojednávaní, žiadala potvrdiť rozsudok súdu I. stoJi.ce. Pozmenenie žalob-nej
žiadosti žalujúcej strany u súdu I. stolke pozostávalo v tom, že v žalobe bolo tiež žiadané, aby žalovaný bol L>zn"ný povinným zdržovať sa
toho, aby akbo sám, alebo iná osoba v prevádzaní jeho podniku tvrdila
opodniku žalujúcej strany, že je »mechale šabes«, ČO v pozmenenej žalobnej žIdaosti nie je obsiahnuté. Teprv keď na ústnom odvolacom po-
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osobe, na ktorú nemalo to označenie žiadneho úón<ku. Tento výrok nemohol v zna'čnej miere ohroúť podnik žalujúcej stmny ani preto že bol
uči,nený jedine.i osobe a všeobecne, ni.e tedy priamo Ra žalujúcu' sltranu.
Že by výrok ten bol ž,dovaným alebo jeho I'udmi o žalujúcej strane
rozši"ovaný, dokázané nebolo. N a j v y Š š í s ú d rozsudok odvolacieho
súdu čiastočne zmenil a vyriekol, že žalov,"ný je povinný sa zdržovať
úskania zákazníkův žalujúcej strany tvrdením, že táto je »mechale ša··
bes«, inak dovoladu žhdosť zami·etol. D o vod y:
Stanovisko odvolacieho súdu, že ža,lobný nárak u zd,ržovacích žalúb
musí obs~h?vať p:esné označenLe určitého konania žalovanej shany alebo
osoby v lel podmku zamestnanej a že rozslldok nemaže byť vynesený
n'ad toto žiaďa,nie, - je správne a je v súhJ.ase ti-ež s novšoll' praxou Nafvyššieho súdu.
S tohoto hl'adi'ska nemohlo byť vyhovené návrhu, že žalovany Je povinný zdľŽaf sa zÍ-skavania zákaznikov žalurjúcej strany oslovením a
uistením, že žalovaný I'acnejšie dovezíe tov,,,, 'Iebo len nes I u š n é od~
vracanie záka'zníkov od súfaži,teľa mO'žno považovať za nesll\lčiteYné
s dobrými mravmi súťaže (§ I zák. Čí's. 111/1927 Sb. z. a n.) a z dtov"ného návrhu vabcc neplynie, že by konkrétne išlo o ·neslušný sposob
doty'čnej súťažnej činnosti.

Nedostatok takého petitu nemožno. nahradiť púhym žalobným prednesom, aj keďby bol dokázaný.
Z toho d6vodu musí zostať nepovšimnuiým nekalý sposob získavania zákazníkov, dotyčne ktorého nebol konkrétne učinený alebo rozšíT2ný žalobný návrh. V tej časti je tedy dovola'Cia žiadosť bezpodstatná.
Treba jej však prisvedčiť v tom, že pod!'a přednesu žalujúcej strany
bola predmetom tohoto sporu lIež prvá časť póvodnej žalobnej žiadosti,
aby žalovaný bol povinný zdržovať sa toho, aby buď sám, buď iná
oso:ba v prevodzovaní jeho podniku tvrdili, o podniku žalujú.cej strany,
.že Je »mechale šalbes«, či u,ž sa tento prednes považuje za vysvetlenie
resp. za opravll pozmeneného žalobného Detítll alebo za rozšírenie tohože
pod!'a 1. a 2. bodu § 188 Osp., prLpustn'é pod!'a § 494 Osp. aj v odvolacom pokračovaní.
Keď aj bola nemiestna žiadosf žat!:júcej strany, "by odvolací súd
rozsudok súdu prvej stohce v tomto oh!'ade doplnil, nebolo to prekážkou,
aby odvolací súd vo vlastnom obore posobnosti o podstate celého návrhu sám rozhodol.
Odvolací súd to aj lIčinil, lebo vecne zamietol žalobu aj v tejto časti,
odóvodnivší to tým, že ide o úd,aj pravdi'vý, ktorý nemohol pod!'a okolností . konkrétneho, prípadu podnik žallljúcej strany v značnej miero
o~o~ť.
.
Tým riešil otázku výlu,čne s h!'adiska ustanovenia 2. odst. § 10 zák.
Čí's.111/1927 Sb .. z. a ~~. a. opomenul uivažovať vec tiež s h!'adiska § 1.
poklal osoba faktIcky cmna v prevádzaní' podni'ku žalovaného dotyčným
údajom voči zákazníkovi ž"lujúcej firmy ulČÍ-neným dostala se v ro,zpor
s dobrými mravmi súťaže v úmysle tohoto zákazníka takto zí;skať pre
podnik žalov"ného, ačkol'vek tak žalobný prednes i rozslldok súdll prvej
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tolice vyslovne toto konanie uvádzaly práve v spojitosti s odlikava· ~im zákazníkovžalujúcej strany.
.'"
Sám odvol"cí súd zisťuje, že výraz »meohale sabes« 1110:,e byt pr.e
· žalujúcU firmu urážlivý a že bol učinent Hermanon; W. VO~I zakazm· kovižalLijúcej strany HermanovI R., ked saonenn;arne u.chadzal u tohOto o ,"danie špedície. Podl'a obsahu pnpteJ vypovedl svedka Her ..
mana R. Herman W. vytýkal mu,ked' už bol dvakrát odbytý, že pracuje
s takými, čo sú »mechale šabes«, a ked' ho sved;k zno~u odbyl, .•aby
mu dal pokoj, tu ho začal u>fážať, na čo svedek vel ml rozculeny odIsIel.
Po tomto ústenf nemóže byť pochybnosti, že tu išlo o vel'mi neslll'šne
odhováranie záJkazníka a že toto konanie samo o sebe bolo spósobilé
poŠ'kodiť podnik žalll'júcej strany; ba že úmysel Hermana W. pnamo
k tomu smeroval.
Pri tomto stave ved nezáleží na tom, že sa žalobný výrok stal len
raz a voči zákazníkovi, u ktorého náhodou naliehanie He'rmana W. zostalo bezvýsledným.
."
.
.
Vyložené zistené konanie osoby ~ podm~lI z~lov!,neho ~11lneJ celkom
vyčerpáva sku,tkový základ po.trebny ok odsudemu zalovaneho v smysle
§§ 17 a 1 zák. Čí's. 111/1927 Sb. z. a n., aby sOJ ~držal takého konania,
Preto bolo treba zmenením napadnutého rozsudku vyhovcť žalobe
ako sa pod!'a výroku staln,
Výrok, že žalovaný má sa vyUčeného konania zdržeť, pod P o k u,
t o u 1000 Kč, nebol do ro~slldku poljatý, lebo pre taku pokutu me Je
v zákone proti nekalej súťaži daný základ a ináč je to otázka patnaca
na exekllčné pokr"čovanie (§ 222 zák. v zneni § 49 uv. zák. k Osp.).
Nebolo tiež vybovené žiadosti, aby bolo žalovanému lIložené, aby sa
postaralo to, aby aj Herman W. upu.stH od takého kon~nía, le,b? odsú:
dením žalovaného, aby sa zdrža,1 takeho konama, Jť vycerpany zalobny
nárok pod!'a § 17 cit. z<ik.
čis,

15236.

Předmětem exekuce podle § 331 ex, ř, nemůže býti právo povinného
žádati o zahájení umořovacího řízeni pro ztrátu vkladní Irnižky spořitelní.

(Rozh. ze dne 28. května Hl36, R I 435/36.)
.

Vymáhajíd věřitel navrhl povolení exekuce z",bavením a příkáúním
pohledávky povinného z vkladní knížky anebo vkladního listu spořtteln~
a v návrhu uvedl, že se tato knížka ztratila. Kromě to,ho navrhl exekUCI
podle § 331 ex. ř. na pr<ivo povinného žádalti ;O zahájení lImořovacího
řízení pro ztrátu oné listiny podle zákona ze dne 11. pr~since 1934,
čís. 250 Sb. z. a n. P r v Ý s o u d povohl exekUCI podlenavrhu. R e k II r sní s o u d exekllční návrh zamLl!.
N e i v y š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekmsu.

-
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-
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Důvody:

Podle judikatury nejvyššiiho soudu (rozh. CIS. 2969, 9933, 12119,
14045 Sb. n. s.) lze véstí exeku.ci na pohledávky z vkladnich knižek,
jsou-li v rukou buď povi,nného nebo třetiho k jeji",h vydání ochotného,
toliko podle § 296 ex. ř. Neprávem tvrdí dovolací rekurent, že Se jeho
návrh na po,volenf exekuce opírá o toto zákonné u'stanovení, neboť žádal výslovně O zwbaveni, a přikázáníi pohledávky a o vydání potřebné
zápovědi dl'll'žnílkovi a poddlužnid, což odpovidá předpisu § 294 ex. ř ..
jehož nelze v tomto případě použíti, a nemění na této povaze jeho návrhu nk a,ni okolnost., že současně učinH návrh sám sobě odporll'jfci~
aby výkonný orgán zmíněnou vkladní kní,žku. o níž navrhovatel u'vádí,
že se ztralHa, vzal k sobě, sepsalo tom zájemní zápis a pak ji' u'ložil
u soudu, na to však aby sou'd zmocnil výkonný orgán zakročHÍ o zahá_
jení umořovacího řízení. Pokud se dovolaci rekurent obává, že by dlužník
mohl vždy zmařiti temto zpúsob vedeni exekuce tím, že vkladni, knížku
odstmní nebo zavleče, nutno podotknouti, že ustannvení § 47 ex. ř. á
zákon ze dne 25. května 1883 Čí,s. 78 ř. z. také po této stránce umožňujÍ'
potřebnou odpomoc. Také exekuce podle § 331 ex. ř. není v tomto případě
na mistě. Toto zákonné ustanovení má za předpoklad, že tu jest majetkové právo dlužnikovo nenáležejíd k pohledávkám, jež však dopouští,
zpeněžení. Této možnosti není li, práva dlužnÍlkova, VÚČÍi spořitelně na-"
vrhnouti zahájeni umořovacího řizenI podle zákona čís. 250/34 Sb. z.
ano a žádati pwk vydáni náhractni Hsliny nebo výplatu částky. Toto
»oprá,vněnÍl«, na něž chce vésti- exekuci, neníl .ok jiného než nezpeněži,telná .
možnost obnoviti potřebné předpnklady pro uplatňováni nároku samého,
kdežto § 5 zák. Čí,s. 250/34 poslkytuje možnost žádati o zahájeni umořo
vadho řízení nejen tomu, kdo může uplatnilti nějaké právO' z Hstiny nebo
na jejím základě, nýbrž i tnmu, kdo jinak má právní zájem, aby ]j'stina
byla ,prohlášena za umo,řenou, aby pak pn vydáníl umořovacího usnesenf,
pokud se týče náhradní listiny mohla býtí, po zákonu vedena exekuce.
čis.

15237.

Nárok finančného úmdnlka proti štátu na uchopitel'skú odmenu je
nárokem verejnoprávnym a nepatri na porad práva.
(Rozh. z 28. mája 1936, R 111 260/36.)
Žalobník domáhal sa žalobou, podanou na čsl. štát, vyplatenia uchopitel'skej odmeny za to, ž,e v čase, keď bol daňovým komisárom fi.naně
ného riaditeI'stva, učinil trestné oznámenie na poplatníka, ktorý ukráti,1
štát na dani, a že v d6s1edku tohoto oznámenia bola poplatníkovi uložená peňažílá pokuta, ktorú poplatn,ílk aj zaplatil.
S ú d I. s t o I i' ce spor pre spom prekážajúcu okolnosť, uvedenú
v bode 1 § 180 Osp., zastavil a rekurzný súd jeho usnesenie
potvrdil.
Na j v y Š Š il S úd rekurz žalobníka zamřetol. D o vod y: žalobník
nen<Lpadol zistenie - oprené o jeho vlast'ný :prednes že finančné
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nínistratívne úrady (finančné riaditel'stvo a ~eneráln.e fin~nčné ri~
ad1e!'stvo) o žiadosti žalobnika, ktorou sa domJJhal pnznant"; UC?OPIdlt"ke· odmen svojho času tak rozhodly, že žalobmk ako byvaly vetel s. 1 ad~ik ~ na uchopitel'skú odmenu nároku nemá. Toto stiVnovlsko
rejjnrl ~dósledku sťažnosti podanej žalobnikom ~j Najvyšši ~prá~ny s~~~
p
to rozhodnuti a Najvyššieho, správneho sudu plyme, ze ;,amk z .
Z b~í,~a treba pokládať za nárok vere}nopr,ávny, .Iebo v~pacnor~ pr~,
, 10 de bol by Najvyšší správny súd sfažnosl odmleto: z dovo?u, ze loe
~avec, ktorá pod!'a § 105 ústavnej hst1'lly patn do posobnostl nadnych

Ih

súd~':\okom Najvyššieho správneho súdu, ked'že te~to rozhod?1 meri,-

Y o veci ako o nároku v e rej n é ho ú r a cl n II k a, hocl .zal~bm,(

tor;~v ako to tvrdí _ len, v smluvnom pomere k štátu ako danovy koM. bolo s konečnou platnosťou (§ 4 zák. č. 217/1925 Sb. z. a n)
~:I:~~'dnuté, že ide o nárok verejnoprávny a preto bolo treba napadnute
lIsnesenie potvrdi,f.
čis.

15238.

Ručení komanditisty za závazky společností. . .
·en tehd
p···etí platů ve smyslu § 165 odst. 5 obch. zak. lest tu J ,
y,
b t_I~I~omanditistovi vyplacen j;hO společe~ský vklad:! }totovych I?~
n~zich. Nestačl, že vklad byl jen účetnicky preveden na Jme konto 11 teze
společnosti.

(Rozh. ze dne 29. května 1936, Rv I 1329/34.)

žalovaný byl komanditistou v komanditní společnosti s vkladen~
100000 Kč z níž vystoupU, a dne 8. března 1933. bylo jeho vystoupen;
zap~áno do' obchodního rejstříku. Při výstupu byl jeho vklabd.: OI?OOO .~.c
.
kapI·ta·lového konta a přenesen na konto v I ·eznem <uc e,
vymazan z
'
911 K' b I 'přenesena
kdežto ·eho pohledávka z reservního fondu 21. . c. y!'- •
•
.
na kont~ sepa,rátní. žalobkyně tvrdí, že m.á proti komand'tn~sfo;ecn~s~,
zažalovanou pohledávku, za niž žalovany podle čl.. 1~5, o. ~.
oe.
.k
č·
pone'vadž splacení kapiitálu se stalo pr. 0'Í1 zwkazu cl. 165 (2)
za . ru 1, a
".
.' I
.
N .• š i' s o u d Y
Iz
obch. zák., domáhá se jejiho zaplacem na za"ovanem.
uznaly podle žaloby.
N e j v y Š š í s o u d žalobu zamitl.
DůvodY:

V řenesení SI o].e,čenského vkladu 100.000 Kč z k3pitál~vého ~onta
·? . ·c·et u' t~že společnosti , jak je provedla
komandltnl spolec~ost
na b ezny u ·
t··· .••.
dy pn"aÍ1vnI
ři v· stu u žalovaného ze společnosti, spa ruJ! mzs~ so", . .
.
Jl
Y Pdl § 1376 obč zák. ,poněvadž prý tímt.o z.pusobem společ~ost
novaCl po e
.,.
kl d t h
•.. la jako zurožalovanému vklad vyplatila a ihned obnos v a u . °t o p~'ja de vkladu
čitelný vklad, jako zápůj,čku. Jest ot~~ka,. zd~I~~U o s~~~~~en~ého ve
"
. ' tím se
na běžný účet prnvedeno byl~ v~r.ac~m _v.
smysl,,, čl. 165, odst. 5 obch. zak. clih mc. za,lobkyne tvrdl, ze

-
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stalo »s p I a cen í" vkladu toho proti zákazu čl. 165, odst. 2 obch. z.
a že tudíž žalovaný podle odst. 5 cit. §u ručí za dluhy společnosti' do výše
vyplaceného vkladu celým svým jměním věřitelům přímo a opírá o toto
stanovisko svoji žalobu. Žalovaný namítá, že neobdržel od společnosti
vyplacen svůj vklad, poně,\'adž částka 100.000 Kč zůstala i nadále ve
jmění společnosti, byť i na jíném kontě, a opodstatňuje tento svůj názor
poukazem, že slovy § 165, odst. 5 ohch. zák. »Zahlungen empfangen
hal« jest rozuměti jen »hotové« vyplacení v penězích, nikoli však pouhý
účetní převod vkladu na jiné konto u téže spole,čnosti. Názoru tomu
dlužno přisvědčiti, neboť na kontě kapitálovém jsou zapsány jenom
vklady komanditistů, mezi které žalovaný, vystoupiv ze společnosti, jíž
nepatřil. Mimo to žalovaný nebral po svém vystoupení již podíilu na
získu nebo ztrátě společnosti, za to však mu příslu,šel ze vkladu 4% %
úrok, který mu na kontě kapitálovém nemohl býtI připisován k dobru,
nýbrž pouze na běžném účtě. Bylo proto jeho vklad jako úročnou pohledávku přenésti na běžný účet, CO'ž bylo pouze účetním provedením'
právního poměru přivoděného vystoupením žalovaného ze společnosti.
Převodem tím ,na,stala nova'Ce privativní, poněvadž pohledávka žalovaného z poměru společenského se změnilla co do dúvodu v pohledávku
ze zápůjčky, tcdy v pohledávku zúročitelnou (novatio voluntaria). Přes
to nelze však mluviti o vyplaceni vkladu, neboť žalovaný hotově peněz
neobdržel, ty zůstaly i nadále ve fondu společnosti a ručily po 5 let
za dluhy společnosti. Fond společnosti se tedy tímto účetním převodem
nezten,čil pod částku slíbeného "kladu a proto nelze mluviti o splacení
vkladu (viz Staub-Pi'sko, komentář k čl. 165, § 5, pí,sm. a), odst. 3).
částe,čné spla'cení "kladu společenského nastalo teprve později, když sí
žalovaný z běžného konta vybral 50%. Žalovaný však dne 14. října 1933,
tedy před prohlášením ,prvosoudního rozsudku, jež se stalo 16, října
1933, doplatil na běžném účt,ě opětně "klad na plných 100.000 Kč,
tedy na púvodní výši, ph čemž je lhostejno, zda společnost souhlasila
s jeho vystoilllpenfm, zda byl opětně jako komanditIsta v obchodní rejstřík za:psán čili nk, neboť statí, že svůj zmenšený vklad, kterým ručil
za dluhy společno,sti podle čl. 165, odst. 2 obch. zák., dopLnil na původní
výši, 100.000 Kč; vke zákon nežádá. Od té doby již neručíl žalovaný
svým celým jměním přímo věřitelúm společnosti, nýbrž jen svým do- '\
plněným vkladem, který pam ke jměni, společnosti. Od té doby měla
žalobkyně, pHsluší-1í jí vúbec pohledávka vůči společnosti, v ní,ž žalovaný byl komanditistou, nárok na její zaplacení jen proti t~to společ
nosti a nikoli přímo proti žalovanému. Nárok žalolbkyni'n nebyl tedy
v době vydání rozsudku (§ 406 Co ř. s.) po právu.
čis.

Kterých

pensistů

státních a

15239.

zestátněných

§ 22 vl. nař. čis. 96/30 Sb. z. a n.?
(Rozh, ze dne 29.

května

drah se netýká

'
1936, Rv I 1897/34.)

předpi$

.
. ",'redník dolů B-ské dráhy, domáhá se na
Ž lobce penslOnovany "
.. .
" kO
•
,.
, ,a něm 'československém státu placení penslJl11e~ P?Zlt u v u~~av7"
zal ova
2 . k .. 70/30 Sb z a n a § 22 vl. nar. C1S. 96/30
... '
I § I za-. C1S.
..'
' . h dl" B skl'
pocI e vrdě že postavení zaměstnanců ka'."enouh~lnyc
? u. -'_~
a?, t 10' úplně shodné s postavenvm zamestnancu, drah a ze 1 ,pe~,~
drahy b Y
"
spra'vou B-ské dráhy z čehoz Je patrno, ze y
I mu vymerena
" t' .
t
br ad 'k'con, dráhy, žaloba byla zamítnuta s o u d Y v sec h r l s 0m
ure
t' ht
11. C, ne'J v Y š~ š i m s o ude m z ec o
důvodů:

Ž lobee opře.! námk na doplatek k pensi výslovně o před.piSSYt§~ ~
a. .. _
Sb
§ 22 nař. čís. 96/30 Sb. z. a n.
e oz
a 12 zak. Cl'S. 10/30
. z. a ~. aodvolací soud a právem zdůraznil souhlediska posou,drl spornou v~c§ 22 s předpisem § 1 vládlního nařj.zení
. I . t dotčeného Ulstanovem
'.. .
. ' 70/30 Sb
~~s os 7 Sb. z. a n. Vláda použila zmocne11l § }2 zak. Č1S. . '
.
ClS. 15/2
, ", 96/30 Sb. z. a n. výslovne Jen na pensisty d;'ah
z a n. ve vl. nar. C1S.
.
.
§ 22 že se t 'ká zamesl'. 'eh a zestátněných ale s obmezenllll v
,
Y
r
statn~ la něž by se vzt~hovalo vládní naHzení čís. 15/27, kdyby ne.b~ 1
nancu, r, ' . d
. I. 'b nebo kdyby nebyl býval s nimi rozvazan
b' II prelozel1l o vys uz y
.
."
ťl
y~ab . poměr bud' 'před 'J'eho účinností nebo sice po Jeho ncmnos ,
s tlle 111 .
' .
..
6/24 Sb
a n obdobou Jeh o
, k. odle ustanoveni ~ ,16 zak. C1S. 28
... z. . '
. .
av~~ ~a'í.Ji podle pl,atných ,pensi'jní,eh pravld<;1 narok na OdPOČ1V~~
Zzao~atřo~ací) požitky. Zkoumal~Ji tedY,odvol a : l' §Otd:1 zda,b~í,~y~~}27
žalobce zařaditi do některé SkoPlllY ,,:am.estnan~2u
v n~.~. a dovolací
Sb. z. a n. S dodatky odst. 2. ~ 3. dotceneho § . ' ~~f~~C': o\;dobné sku~
soud sehva.Juje jeho úsudek, ze nelze nalezte ~:o n.ebyl zaměstnán jako
in ve vl. nařízení čís. 15/27 Sb. z. a n." Jez. o
','
I" b' alé
;echnický úřednik při stavbě nebo provozu, drah y , nyt.brz sUpí~: ~lch:;liti,
. I" I
T' t názor odvolaclho sou d u nu t no lm .
.
B-s~e e
~~ ~edena byla .s počátku zvláštním oddělenim gene~al
kdyz agene a (,O
' b la vrchní technická sprav~
'h řed:'elství a v roce 1912 prenesena Y
b' I'
111 ? 'in;l~ a žalobce hyl výslovně přijat pro službu v dolech
yv.a:,
~Ol~éJ dráhy v těchto dolech byl zaměstnán až clo svého penslOnov~nli
-s, h dekretech byla zdílrazněna Jeho ,činnost v dolech a veden' y
ve vsec
.
. I . h V hl d m k těmto okolnostem
ve zvláštním state, úředníku du mc.
ze, e
,"
" tnemá v· znamu, že zde byly některé obdob} Je?'? .zamestnan., s~ z,ames ti
náním dráhy (týž zaměstnavatel, t~ž slu'zebn~r:,~ p~~Sltr;1 n~~/~:r~b.
témuž fondu) Není odůvodněno am odkazoval1l' za. Cl~.
, t
n ;cžto 6 tohoto zákona obsahuje všeob:,coě. př.edpls o zames,. ~'a~ci~h J státních úřadů, podniků, ústavů a fondu &tatn.lc§h ;2 p~r;,~st~~}1
drah zestátněných a nemá obmezujídho ustanovel1l
va.'
čis. 96/30 Sb. z. a n.
čis. 15240.

I

i

"a 'r

'

l;

§

Nález rozhodči komise, vydaný pOdl,e § ~ .g) ,zák. čís. ~30/2~
z. a n. v mezich její pravomoci, lze v,ěcne zvrabh žalobou urcovacl.
(Rozh. ze dne 29. května 1936, Rv I 2529/35.)

Sb.
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Opacně: Sb. n. s. čís. 4363, 6873, 13356.

žalov,,~ý byl zaměstnán v továrně žalující strany po dobu delší tři
I~t a 11. ce~vna, 1928. bJ:: -; pr~ce ,propuštěn podle § 82 b), f) živn.
radu proto, ze predcha:epc~ nO:~1 pn práci· spal. Závodní, výbor továrni
P?dal ?O .tohoto ,propus!em sÍiznost u ,pří'slušné rozhodčí komíse pro

zavodm :ybory,~ tato; naleze~, uznala, že propuštěni žalovaného je ne ..
spravedb.vou rpnkws!l, ,neod,u~odněnou jeho ~hovánim nebo poměry
zavod~, a vys.I~v:I,:" ze zalu]lcl strana Jest povmna přijmouti ho znova
0 p;~ce za dnv,ej~l~h, pracovních podmínek. Ža,lu,jíCí firma má za to,
ze pflp'ad prorpustem za'lovaného byl vzhledem k u'stanovenÍ § 3 zá.
kona ClS. 330/21 Sb. z. a n. vyňat z příslušnosti rozh-odčí komi,se '
t
h d" k
.
, Le
pro o r?z O.CI . om,l~e mzho?la o věci jí, nepří'slu'šejicí, a ježto jde o rozhodnuh spravmho uradu o vecech práva. soukromého může se domáhat·
P?dle § 105 úst.1istiny a zákona z 15. řijna 1925 Čís. 217 Sb. z. a ni
n~pravy poř~:~e~ 'pr~va, ,žádá, zápornou určovací žalobou ,podle § I cit.
zakona za zJlstem, ze narok za1ovaného nálezem rozhodčí komise mu
přiřčen~, ne?í,~o právu. Níž Š Í s o u ď y uznaly podle 'aloDy.
N e j v y s S I S o u d nevyhověl dovol"ní.

9

D

ů

vod v:

~~lobkyně op,írá žalobu o předpis § 105 úst. listiny a o zákon ze dne
15. rlJna 1925 ,Čl'. 217 S? z. a n. Ustanovením § 105 ústa.vní listiny .
bylo str~na~ pnznano pravo, "by v případech, ve kterých správní úřad'
podle zakonu o tO!? vydaných rozhoduje o nárocích soukromoprávních,
do~olaly se po vycerpání opmvných prostředků cestou správní nápravy
poradem prava. V § I, odstavCi' 2 a 3 zákona ČÍ's. 217/25 Sb. z. a n.,
k!erym byl proveden § 105 úst. HSltiny, byly vymezeny druhy žalob, kte~
ryml ose ~lOhou strany dotčené rozhodnutím správního úřadu u řádných
so~du na'Pravy dO'';lahah a v § 2 stanoví zákon pro žal-oby propadné
lhuty jednak 90 dnu ode dne, kdy bylo straně dodáno rozhodnuU správního ~ř«,du, který roz,hodoval ~ věd s konečnou pJ."tností, jednak 30 dnů,
d~volava-li se strana rozhodnutí nejvyššího správního soudu za podmln,ek ~ odst. 2 §. 2 vytčených. Žalobu takovou je podle § 2, odst. 4
dotc. zako,na podah u soudu věcně a mí,stně příslušného podle obecných
ustanovel1l a je k ni podle § 3 zák. ós. 217/25 Sb. z. a n. připojiti fQ'zhod,nut! správní'ho úřadua v případě § 2, odst. 2 rozhednutí nejvyššího
spravl1lho soudu a udah, kterého dne bylo straně doručeno. Soudům
bylo se nejdříve zabývati otázkou, zda jde v souzené věci o nárok dotčený v § 105 ústavní, listiny a v § 1 zák. čÍs. 217/25 Sb. z. a n. ŽalovanÝ
byl Ll ž~luj~Cí fir,?y zaměs!nán déle ?ež ~ři roky, v jejím závodě byl zřízen
zavodm vybor, zalobkyne propus,bla zalovaného dne 11. června 1928
z práce a závodní výbor podal proto stížnost k rozhodčí, komisi která
vyd«la nále~ z 26. června 1928 č. 4/28 a v něm vyslovi,la' podle
~ ,3,. lit. g) zak .ČIS. 330/21 Sb. z. a n., že propuštění žalovaného se jeví
byli nespravedlivou příkrostí. neodůvodněnou jeho chováním nebo poměry ~ávodu, ~, vJ~~oviIa, že ža~obkyně je povinna příjmouti žalovaného
do prace za dflvejsl,ch pracovl1lch podmínek. Stížnost žalobkyně k nej.

'šímu správ. soudu byla rozhodnu,tím ze dne 23. června 1934 jednak

vr~!Ítnuta, pokud nálezu bylo vytýkáno, že rozhodčí ko,?ise ne~yla při

Zlu,šno u o stížnosti jednati, jedn"k odmítnuta z toho duvodu, ze ~yrok
s zhodči komi'se o nároku jednoHivých zaměstnan.ců podle § 3, lit.. g)
~~k. čís. 330/21 Sb. z, a n. jest rozhodnutím úřadu sprá~ní,ho.o ~árocí::h
áva soukromého, proti němu·ž možno podle § 105 ust. I!stmy, pnP~dně 'zákona čis. 217/25 Sb. z. a n. dovolávati se nápravy pořadem
~ráva. Toto rozhodnu,tf nejvyššího správního soudu jest v souhlase s :ozhodnll'tím senátu pro řešení konfliktů kompe,te~čních ze dne 25. ,kvetna
1925 čís. 337 (Sb. n. s. sv. Vll., str. 1947), jlmz bylo vysloveno, z; r~z
hOdčí komise podle § 26 zák. čis: 330/21 Sb. z. a ,n. jest ,ú~a~em sprav~l.m
její judikllljLcí či.nn.o,st pohyhulJe se na poh prava verel'neho. Jen vYJl~ečně v jediném případě §3,lit. g) ,dot.~. zákona jest J;0v?lána" ahy
soudila - s konečnou platnosh - o narooch soukromopravmch. N~zo~,
vyslovený nejvyšším správním s?udem,. že jd~, o ná:ok, soukm~opravn:
proti němuž možno podle § 105 ust. lishny, pnpadne zakona ČIS. 217 /2~
Sb. z. a n. dovolávati se nápravy pořadem práva, Jest podle § 4 zak.
ČÍs. 217/35 Sb. z. a n. pro soudy závazný. Žaloba dO'i1láhajíd~ se soudního výroku, že propuMěni žalo~an.ého ze, s~už~b hllObk~ne dne, 11.
června 1928 se stala právem a ze jest bezučtnnym narok zalovaneho,
. přířčený mu dotčeným nále~em rozhodčí kom!,se, jest tedy přípustnou
žalobou podle § 105 úst. lIsteny a' § 1, odst. 2 zak. Čl~. 217/25 Sb. ~. a n.
Ro'zhodnutí nejvyšší,ho správnilho soudu bylo vydano dne 23. cervna
1934 a jest k žalohě připojeno. Žaloba byla podána dne 21. čer:ren,:~
1934, tedy ve lhůtě § 2, odst. druhý zák. čís. 217/25 Sb, z. a n, ,!:lelvyssl
soud vyslovil ske v rozhodnuUch ČÍls. 6873, 13356 Sb. n. s. (ClB. 1202
Sb. min. spr.) právní větu, že nález rozhodčí komise, vydaný. podle
§ 3 g) záMona Čí's. 330/21 Sb. z. a n. v m;zích její,. pra~omoc!, nel,ze
vůbec věcně

zvrátiti, a to ani žalobou

určovan

ant

meuŤlmmlrn

urCOVaCI'ffi"

návrhem podle §§ 236 a 259 c. ř. s. V tomto sporu ~važova} :nejvyšší ~oud
tuto právní, otázku zevrubně znova a shledal, ze nemuze setrvatI n~

právním názoru dřÍlve hájeném. Jádro věci tkví ve výkladu ustano,v~n~
dotčeného zá<kon~, že rozhodčí, koml'se rozh,odne o propus,tem
dělníka - za předpokl,adu v ustanovem tom u,vedenych s konečnou
platností. RoZ)hodčí komi'se jest úř"dem správním. Táž nenl .slc,e.~čle,
něna v orO'anisaci úřadů, které provádějí řizení' ve věcech nalezejl>Cl'ch
do působn"osti politkkých úřadů, provádí však část vnitřní, správy (S?ciální) která jest jí svěřena zvláštním přeclpi'sem (člf1nek I zák ČIS.
125/27 a § 5 vl. nař. čís. 8/28 Sb. z. a n.). ~~~é v říz,;ní~.prá~~ím jsou
zásadně dopuštěny opravné pfO'střed'ky k vysslmu spravmmu u;adu, nehledíc k přezkoumání nejvyšším správním soudem. Vylolllčem opravného prostředku jeslt výjimkou a musí býti zvláště ust,;noveno, (srov.
čl. Vlil zák. Č. 125/27 ,; § 74 vl. nařízení ze d~e ,13. ledna 1928 c. 8 Sb.
z. a n.). Talková výjimka byla stanovena prave vJ§ ~ g), a ~6 zak.
čís. 330/21 Sb. z. a n. a může mítí platnost Jen pro flzem &pravm. Z do~
slovu zákona toho a jeho tendence nedá se vyložiti, že ustanovem
O' konečné platnosti rozhodnutí bylo míněno i na přezkoumání řádným

§ 3 g)

~ Čís"
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soudem, zaručené straně předpisem § 105 ústavní listiny. Nelze ani
setrva,jj na právním náwru dří've vysloveném (Sb. n. s. 6873), že by
rozhodčí komise jen arbítrerně posuzovaly poměry v závodě a neře
šily otázky právní. Právě otázka předčasného zrušeni pracovniho poměru podle § 82 živn. ř. a § 27 zák. čís. 20/1910 ř. z. (nyní § 34 zák.
čís. 154/1934 Sb. z. a n.) vyžaduje rozboru a zjištění skutkových okolnosti a také řešení otázek právních. Rozhodnutí komi'se nelze také srovnávati s rozhodčími soudy horni{;kými nebo s rozhodčí komisí podle
§§ 73 a 75 zák. čJ,s. 220/22 Sb. z. a n. Rozhodčí soud hornický patři
zřejmě k rozhodčím soudům podle § 95, úst. I,i'stiny a opravné řízení jest
upraveno v § 11 zák. Čí,s. 170/24 Sb. z. a n. Rozhodčí komise podle zák.
čís. 220/22 Sb. z. a n. řeší jen spory vzniklé z příslušnosti osob k okruhu
zaměs·jnancŮ postižených pozemkovou reformou o způsobu jejich odškodnéni se Státním pozemkovým úřadem a kuratori:em fondu pro za·
opatřeníl těchto zaměstnanců, takže nejde II nkh o spor, v němž zaměst
navatel jest odpůrcem zaměstnance, jako jest tomu v případě § 3 g)
zák. Čí,s. 330/21 Sb. z. a n. Soudy řeške spor podle § 105 úst. listin.y
projednávají. jej zcela samo'statně, nejsouce vázány vý,sI-edky řízení správ·.
ního, zejména provedou samostatně potřebná skultková zjištění a posoudí věc po stránce prá·vni. (Smvnej zprávu ústavněprávního výboru·
senátu Ná-rodního shromáždění ti'sk čís. 2167, str. 3 a zprávu ústavně
právního výboru poslanecké sněmovny tisk čís. 4973, str. 4). Žalovaný
v letech 1927 až 1928 byl opětovně při'SHžen dozorčimi orgány žalobkyně, když při práci četl a s,pal, byl v červnu 1927 napomenut prostřed
nictvím závodního výboru, naposled spal ze soboty na ned'ěli dne 10.
června 1928 po druhé hodině ráno při- odpovědné práci, načež byl
v pondělí dne 11. června 1928 propuštěn. Propuštění jeho stalo se prá- .
vem, ježto v chování žalovaného jest spatřovatí trvalé zanedbáni· povinnosti podle § 82 lit. f) živn. ř., a stalo se i včas, neboť stalo se ihned,
jakmile došel souhlas k propuštění z ústředí.
čís.

15241.

Pojem kolektivní smlouvy.
Služební řád, ujednaný kolektivní smlouvou mezi ústřednlm svazem
zaměstnanců pojišťoven v čsl. republice a pojišťov;nou (dohodou z roku
11)19), tvoři integrující část všech individuálních smluV', jež pojišťovna
ta uzavřela se svými zaměstnanci organisovanými u svazu, a to i témi,
kteří vstoupili do jejich služeb teprve po uzavření kolektivní smlouvy.
Svaz jest oprávněn domáhati se proti pojišťovně určení závaznosti
této hromadné smlouvy.
(Rozh. ze dne 29.

května

1936, Rv I 428/36.)

žalující Ústředni svaz zaměstnanců pojišťoven v Československé republice uzavřel v prosinci 1919 s členy Svazu soukromý'ch pojMťoven
dohodu, na základě níž byl vydán služební řád (služební pragmatika).
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, I "ICI' tvrdí že ž-alovaná po]"išťovací společnost se dHve služebním
za
U]
,
'k
" " . I· ..
-'clem r'l'dila zaměstnance podle slu'žební pragma!i y pn]lma a a]lm vyr
a
,
'
,
'b
'h
l'val a při nas,toupení· ve smyslu § 3, odsl. 1 sluze' ll\'. o -'
ra d u vy'ťI'~k t 0~~to služ. řádu. Nyni však .přijímá, zaměstnance ~oltko podle zak?u~
obchodních pomocnících za podmmek pro zamestnance mate:laln"
o epříznivějších a odpírá jim služební řády vydati, čimž soustavne po~ušujé smlouvu, kterou je vázána. Navrhla proto, by bylo rozsudkem
z"i'štěno, že žalova'ná jest vázána sml~rvní d~hodo~ z r~ku 1919, podle
]ž služební řád dotčenou dohodou· s]ednany po uprave podle ?ohody
111 dne 4.-9. dubna 1930 tvoři integrujíd část všech smlUtv indwldual,
ze
b
"
,"
-'ch jež strana žal-Ovaná se svými II ža,lo' ce orgam,sovanyml zam,eSt~~n~i uzavřela, leč by tyto· smlouvy byly proti slu:žebnímu řádu výhodnější. Niž š í s o II d y uznaly podle žaloby.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
v

.I-

Důvody:

Podstatnou části n"padeného rozsudkového výroku jest ~;čení: že
žalo'valná firma jest váz"na smluvní d??odou z :okUl,~919: Da~s: ,zmmka
o ohsahu této smluvní dohody, že toÍlz podle m tvon,sluzebm -,ad mte.gruj.k í ~ást individuálnkh smluv uzavřených se zame~tna,ncl zal?~ane,
byla nutná jen proto, "by byl vymezen rozsah uv~dene ,vaza~os!t za,lované firmy, jenž právě byl mezL stralnaml ~porny. Avsak ,!Lm ne~1 ~
v tomto sporu ..ni nemůže býti rozřešena ot~zka, p'~yoh prav na'?yva]l
z kolektivní smlouvy jedno,mvi zaměstnanCI zalov,a~e Í1r~y, a ;Iake,ko:fl~
kr.etní účinky má kolektivní smI-ouva na odchylne Indlvldualm sluzeb111
smlouvy ujednané žalovanou firmou s jejími. jednotliv~mi zamě,stnancI:
neboť to se týká jen poměm mezi z..městnavatelem a Jeho ~a~estnancI
a tento poměr neni předmětem rozhodování· ve sporu o urče~1 ~avaznosÍl
kolekti'vni smlouvy, vedeném jen meZI' stranami tuto kolektlVnl sm~oL\'vu
ujednavšimi. Neprávem vytýká dov~latelk~ od~oIacl~u. soudu,. ze se
neobíral povithou ko,lektivni smlouvy I po te strance, ze lest s~lo~v~u
ve prospěch osob třetích a že smluvní'k kolektivnl smlou~l lest, Jl' va~a~
v .poměru k druhému smluvníku jen potud, pokud se ucastmcI (člmz
jsou mínl'ni zaměstnavatel a jeho z<rměstnanci) Fn~k nedoh.odnou, ~eboť
odvolaCÍ' soud se správně omeZ1-1 v tomto obdobl, sporul ]·en n~ uvahy
o vzájemném poměru, který ujednánim kolektivní smlouvy. vzmkl meZi
stranami tuto smlouvu ujednavšími, a pone~hal ~tranou ot,azku, z?a by
bylo Ize porušení kolektivní s~louvy spatrovali v t0t;t, ze za.mestnavatel, ač jest smluvní,kem kolektlVm smlouNY, u~ednal pres to s Jednotlivými svými' zaměstnanci s jejkh souhlasem sml'ouvy rndwldu:alm,
Ji:šné od smlnuvy kolektivní. Bylo-Ii odvolacim soudem vysloveno: ze
podle smluvní dohody z r. 1919 tvoří služební řád' touto .dohod?;u,SLed n.aný po úpravě dle dohody ze dne 4.-:;-9. dub~a 19~0 Integru]~G. cast
všech smluv individuálních, jež strana zalovana uG<avrela se svyml' zaměstnanci organbovanými II žalujícího svazu, le~ by tyto s~l?u~y byly
proti služeb. řádu výhodnějši, je to správné právm posouzem vec!. V § I,
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ads:: 1 služebn!ho r.ádu .;;e ovšet;J výslovně nepraví, že by jeho předpisy
:vortly !.l1t.egru)'cI čas! vsech md!vldualnkh smlu.v, ný1brž se tam stanoví,
ze jeho predpls} platI~ro zamestnance dále vytčené. Ale tu jde o výklad uslanovem § 1 sluzebního řádu, totiž o výklad, jaký význam maji
slov~, ž.e »předpisy ;ohoto služebního řádu platí« pro zaměstnance vy··
tčene daje v odstavclch a), b) a c). - Stanoví-li se ve služebním řádu.
že j,:ho pře~písy o Úiprav~ služebního poměru plaU pro určité kategori~
zamestnancu, lze tomu pravem rozuměti tak, že se jeho normativní ustanovení promítají i do jednotlivých pracovních smluv těchto zaměstnanClI
~ že t,:dy ,~l~:í, i pr? ně. Bylo.-l! t~ odvo.Jacím soudem vyjádřeno slovy,
ze s~uz0bm. rad tvo:: mtegru]lcI čast jednotlivých smluv ujednanýoh se
zan:est~anc~, pro ne} tento sJ.~,žební řád platí, není to ani pojmově nespravne, anI to nepresahuje vyznam a dosah ustanovenÍ' § 1 služebního
řád.u. Sporno;1 otá"ku:. ~d.~. služeh~í~l řfbdem měly býti upraveny jen
sluzebm pomery stava]1CI JIZ v dobe jeho ujednání, či zda se jeho ustanovení vztahu'jí také na zaměstnance přijaté do služeb po ujednání, to:
hoto služebniho· řádu, rozřešil odvolací soud správně ve smyslu' posléz
uveden.ém,.',powkázav k ?důvodn~ní ~vého názoru na doslov úvodní věty
§ ,1, § 2 CIS. 3 a § 3 Č1s. 1 slu'zebmho řádu. Dovolací soud tento jeho
nazor schvaluje, neboť z obsahu wvedených ustano·vení vyplývá nepochy~nč, ze služební ř~d byl ujednán smluvníky kolektivní smlouvy i pro
zamestnance budoucne do služeb přijaté, čemu'ž nasvědčuje ostatně také
d?slo~ ,§ 2, čís. 2, .odst. 3 služebního řádu a čl. I přílohy II. ke služebmm.u radt;. P,ok~d jde o .otáz.ku aktivní legitimace žalujícího svazu k žalobe o urcem zavaznosÍ1 ·kolekhvm smlowvy, jest pro ni rozhodnou. nesporná skwtečnost, že žalujíd svaz jest smluvní stranou tuto smlouvu
dojednavší. Náš pr;rvní řád sice zvláště neupravuje instituci hromadných
sm,luv pracovních, a,1e v četných zákonech ji uznává jako smluvní útvar
prava soukromého, pro nějž lze použíti obecných ustanovení, občanského
p:áva o smlouvách (viz na př. § 1154 hl, odst. 2 obč. zfbk., § 6, odst. 2
zakona o obchodních pomocnídch čís. 20/10 ř. z. a § 4, odst. 2 zákona
o youkron;?ch zaměstnandch čís. 154/34 Sb. z. a n., § 114 b) nov.
k zlvnost. radu, § 21 zákona o domácké práci Čí,s. 29/20 Sb. z. a n., § 18
zákon~ o domovnídch ,čís. 82/20 Sb. z. a n., § 142 zák. o soc. poji,štění,
§ ~~ z1l!k.~na ~ staveb~"m ruc~u čEs. 43/28 Sb. z .a n., § 8 zákona o prodeJI zbozl za jednotne ceny ČIS. 251/33 Sb. z. a n. a· § 1, o'c!st. 3 zákona
o pracovnkh soudech čí.s. 131/31 Sb. z. a n.). Hromadnou čili kolektivní smlouvou se rozumí podle ustálené prwkse ujednání učůněné mezi
zaměstnavateli ne~o jejic:h organj,sacemi se strany jedné a odborovými
orgamsacemt zamestnancu se strany druhé, takže alespoň na jedné straně
(zaměstnanců) jest vždy zúčastněn subjekt kolekUvní, jednajkí za své
členy .. Obligační ·část takové hromadné smlouvy účinkuje mezi stranami,
které JI 'I]ednaly, takže žalujicí svaz zaměstnanců jest legitimován aby
se domáhal upčenízávaznosti hromadné smlouvy proti druhému s~Juv
ník~, byla-li jím popÍ':ána. Při řešení otázky aktivní· legitimace v naznw:enem sm~slu nesejde na tom, že žalujíd svaz sám nen1l!byl práv, ani
neprevzal povmnosÍ1 ze služebního řádu vydaného na zfbkladě kolektivní

smIou.vy, 'neboť tu nejde o práva a povinnosti, jež ze sl~ž:b?!h~ řádu
· lynou pro zaměstnance, nýbrž jen o závazn?st obhgacm castI hrop dné smlouvy, pokud účinkuje mezi stranamI tuto smlouvu uJednav~
· ~a i Pokud se konečně dovolatelka zmiňuje i o nedostatku své paslvnI
· flmiÚmace ke sporu, uvádějí.c, že prý by .žalující svaz mohl vystoupiti
.eg proti "ústřednímu svazu pO.jišťoven« jako svému smluvníku, stačl
Jen
. h·oz b La
I vy.ozeno,
I •
odkáza-Íi ji na důvody napaden·ého l~ozsu,d~U, v mc
ze
kolektivní smlouva byla uzavřena za·lujlctm svazem tez se zalovanou
jako kontrahentkou.
čís.
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44/28 Sb, z, a n,

sprá~nímu úřadu přísluší jediné řešiti otázku potřeby bytu pro pod-

nik a nikoliv též řešení otázky, zda jde o byt zařízený při podniku pro
ubytování zaměstnanců.
. ' ,
Byl-li hornik po skončení služebniho 'p0~~ru po~echan v dos:vadnim naturálním bytě jen vzhledem k povalocne nouzI o byty z duvodu
lidskosti, neobýval byt z důvodu nájemní smlouvy.
(Rozh. ze dne 29. května 1936, Rv II 831/35.)
Proti žalobě na vyklizení z bytw namítl žalovaný, že jde jednak o byt
pod ochranou nájemníků, co-ž uznala žalujíd žádosU u okresního úřadu
o rozhodnutí' podle § 4 (1) zfbk. čís. 44/28 Sb. z. a n., Jednak o byt
naturální v kterémžto případě by byl pHslušný k rozhodnutí sporu soud
rozhodJčí: Žalobě bylo vyhověno 's o II d Y vše c 11 tří s t o. 1 i c, n e Jv y Š š í, m s o IU .cl e 01 z těoh~o
d

čís.

ů

v D d ů;/
/

/s

Č.

Podle § 4, odst. 1 zfbk.
;'
(prodlouženého zák.
33/29,
166/29, zákony \{'~30/30, 166/3.0, 210/31, 154/32,
Č. 54/33, 244/33 a 32/34, 259,/35 Sb. z. a n. )~hsluší ~pr~v.nh,:u' ú,řadu
jediné řešiH otázku· potřeby bytu pro podmk, mk?h~ tez ;esem ~taz~~,
zda jde o byt zařízený při podnůku pro ubyto·vanI zamestnanou, pnpadně otázky, zda byt podléhá ochraně nájemců. ~u.t? otázku moh~ by
správní, úřad podle § 44 vl. nař. Č. 8/28 Sb. z. a n. reslt! !Jen ,lako ot~~ku
předběžnou, pokud nebylo o ní rozhodnuto· pravoplatnym vyrokem rad~
ného sowdu. Než takový výrok má býti wčiněil' právě v souzené věcI.
Nezáleží tudí'ž na tom, jaké stanovi'sko zaujímalo ža~ují,cí těží'ř~tv~ v ří
zeni u správního úřadu. Žalovaný neprovádt dovolacl cluvod pravnI mylnosti podle zákona, ježto nevychází ph jeho proved.eni ze skutko~ych
zjištění" že dům, v němž jest byt žalovaného, jest uroe~ pro, akÍ1v~1 z~
městnance žalujídho těžířstva, že také žalobCI byl v nem puvodne pndělen byt z důvodu., že byl aktivním zaměstnanc.em téhož těžířs,tva, že
v'šak byl v něm i po skončení pracovního pomenu ponechan, ze toto

opatřením čis.
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ponechání v dosavadním bytě se stalo jen z důvodu lidsko,sti vzhledem
k poválečné nou·zi o malé byty a že bylo horníkům vš,eobecně známo,
že ·se jim po pensiono.váni, ponechá dosavadní· byt z toho důvodu, ale
jen do odvolání. Podle toho šlo při ponechání, dosavadního bytu žalovanému jen o zvláštnl pensijnL přilepšení jako bývalému zaměstnanci
' žalujíc~ho tě~fřstv, ~, kdykoli odvolatel~.é, ~iko1i o. pomě.r ~áje~nn~ Změna
' v pomeru n:"Jemmm~ nen~~tala za vyhce,nehO sta",;,. am hm, z'e ~alovaný
1, byl ponechan v byte delsl dobu a ze mu byly zvyseny po penslono'vání
"{ paplatky připadající na byt a vedlejší požitky.

111
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Kdy má zaměstnanec právní nárok na remuneraci.

(Rozh. ze dne 30. května 1936, R I 685/36.)
Žalobce se na žalované domáhá zaplacení remunerace. P r v Ý s o u d
neuznal žalobnínárok důvodem ,po prá'VU'. O d vol a c í s o u d uznal
žalobní' nárok důvodem po práNu ulr,či,tou částkou.
N e j v y Š š í s o u d uloži'l odvO'lacímu soudu nové jednání a rozhodnutÍ'.
Důvody:

Nejvyšší soud odůvod.nil v mzhlOdnu~í· ve Sb. n. s. 10661, že se nárok
n'a periodickou remuneTaci může' opírati huď O' smluvní ujednání' stran
nebo o obchoduí zvyklost v mílstě, kde je zaměstnavatelův závod, anebo
že může býti podle okolno·stí zal0'žen i tim, že zaměstnava·tel vyplácí
ve svém podniku remunerace po' delší dobu pravidelné, třebas dobrovO'lně a ne vždy ve ste}né výši. V sauzené věci nebyla remunerace mezí

s\tra1nami 'smluvena, a ne!byl0 ani tvrzeno, že v

mÍ1stě,

kde je závod ža-

lované firmy, jest o.bchodní zvyklostí vypláceti zaměstnancům periodioké remunerace. Odvolací soud však zljišťuje, ,že v závodě žalované
firmy byla vyplácena remunerace pravidelně každý rok v nestejné výši,
jež závise}!a na rozhodnutí správní rady podle výkonnosti toho které ha
úředníka a podle bilančnkh vý'sledků, a ulsuzuje z toho, že se takto
stalo vyplácení remunerací v podniku žalované s'tmny zv)'klosH a že
žalobci tím vzešel právní nárok na výplatu remuneface za spornou dobu.
Av-šak pouhá skulečnost, že byly zaměstnancům podniku po delší dobu
vYlpláceny remunerace, ještě sama o 'sobě nezakládá právní nárok na
jejich výplatu. Otázku tu jest v každém jednatlivém případě řešiti
zvlášť podle okollno.stí případu, jak to bylo též zdůrazněno ve svrchu
uvedeném rozhodnutí-. žalovaná firma přednesla, že pře"á'žná část její
zaměstnanců

'měla

remunerad

zajištěnu

v pevné výši,

smlUivně,

že

druhá část dostávala remunerace ka,ždofO.čně v nestejné výši podlle návrh" přednostů odděleni a po schválení správní radou vždy po valné
hromadě alž do rokul 1932, 'tedy naposled za rok 1931 a že mno.ha za-
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městnancům v těchto letech se nedostalo z určitých důvodů, Jim nes?ě
I

'ch remuneTaoe. Pokud byly remunerace po.skytnuty z,amestnanculll ,

::e~í ~a výplatu jich neměli nárok, řídila .se prý 'spráV-TI! r~da kvalrtI-

kací toho kterého úředníka a finančním vysledkem posle.dmh,? :blla~č~
ního roku a vyplatila' tudí.Ž v•.roce ~932 (za. rok 1931 hnanme ~em;
, .s·ny') J'en remunerace mensl kdezta za leta 1932 a 1933, v, nIChl
uspe'
,
.
K
••
I t·
bilance nevykázala zi'sk, již remunerace ne~yplatIla. onecne ~p a no, I žalovaná že pO'kud zaměstnanCI nemel! remunera-ce zaruoeny ve
va a ,
.' d·
.... udělo
služebních smlouvkh, šlo o pouhou remuneraCnI o menu, Jejlz
•.. ~
vání bylo vyhrazeno volné úvaze správní rady bez preJ.udl~ P~?hPf!Sh
rok čemu'ž byl zřetelně dán výraz tím, že remunerace prc~ . az e ? ~a
mě~!nance musely býti, navrženy zvlášf podl~ výk~nnost~ Jedn?:l~ve.ho
úředníka, a byly jen 'povoleny podle bIlančmc~ :'Ysled~u, z'!laste Jen
ykazovala-li bilance úsk, že se remunerace memly smerem 'll,ahoru, a
~oIŮ, ž,e o tom zamě'stnancí věděli a ~,useU věděti podle způ~ob.u: 'pkY'l~
remunemce musely býtil navrženy a plk byly povoleny,. a ze. zadny :'.
zaměstnanců a'ni pro.ti výši udělené mu remu~er~ce, aTI! P~,:l! tomu, ze
mu příp"dně remuneTace nebyla povolena, '~I nIkdy n.est.ezova!. Tyto
ža-lovanou firmou tvrvené skutečnosti odvolacl soucl nezjllst,ll, resp. dO,sh
přewě nezjjsti.l, "'č ma1í důležitý význam pro s.~O':~ou. O'tazku, ~d~ z~:
. lobd vznikl právní nárok na výplatu remuneraCI, jl.chz se dom:ah~,.pr!
čemždovol-acf soud vychiJJú z tohota právního hledlls~",: ~yla-h vets;ne
zaměstnanců remunerace v pevné výši'zaručena vesluzebmch smlouv~o~
a z ostatních: zaměstnanců jen některým v}'lpl~cena femun~ra~e v nes!eJne
výši podle určitých zásad vyihraze~ých. vo,l:ne uv~ze ~pra~m rady, slo, a
výhradu, jíž zaměstnavatelk", dala JaHne naJ':vo." ze 'placemm re',?,uner.ace
nelze vY'tvořiti prejwdi:c, a při takové výhrade nemohl vzm~no~t~ zam:;stnancům právní, nárok, zejména bylo-li ne?o mohlo.-}I: a~pon ?ylI' zame~t
nanci známo, že zaměstna'vateJ.ka placemm mlmaradnych častek ne~~ce
vytvořiti domněnku, žeby tu šlo o' čá:st platu, mus,e!-h; pO,dle tvrz~~1 ,;alované býti pro každého úředníka vypracován zvlastm navnh a pn ne,~
při1hl l íženo k výkonno,sti a ~kv~li~ib;i )ednotli'Vého z.."m~st~ance, bylo-~I
poskytnutí remunerace UCllneno zavI,slym n~ c!osazenI zlskul, akcIOVOU
společností, a byli"lj někteří úřední,cl vyloucem z P?s:k~tnu,b remu:~e
ra,ci a pad. Při'dnuži>la-l.i se ok tomu ještě okollno.st, ze S,I. PW:I•.vyhcenému postupu firmy zaměstnand nestěžo"ah,. ?ylo, by tez uiVaZlÍl, zda
z toho neplyne závěr, že ml'čky s tím sO'uhl~slh a zda t<rkt? nebyla pohnutka firmy v pří'čině výplaty remuneraCI kon~lud,entTIlim ,:pusohem
(§ 863 obč z"k.) sta'novena podmínkou (§ 901 ohc. zak.), !akze. by ~a
'mě'Stnancům nevz:nikl právní' nárok na re.muneracI,. nebylo-:I.' ~ .n,ekteren;
roce dosaženo zisku. Odvolací soud mel tedy predem ZJIStIl! celko.vy
počet úředníků firmy (zaměstnad-neúředníc!. n~~ostávali po:dle so.uhlasného přednesu stran remulTIerace), a dále ZJiStitI, koIlk z ~lCh ~elo remUU1eraCe smluvně zaji-štěné a kolik z nich j;, clostáva~o pravl'cl~lne, pokud
se týče kolika z nich remunerace nebyly .v~bec vypla~~ny .•Dal; ,?,el odvolací soud přesně zjistiti, jaký byl vmtrm postup pn udelovam remunerad v j:ednotlivých rocích, jak se jejich 'pO'sky!nutÍ' navnhova.lo resp.
kdo je navrhoval a podle jakých úsad a Jak doslo ke konečnemu raz38'
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hodnuti ,ll každ~ho je.dnotlivého. úřední,ka. Konečně, zda tento postLlP
byl zamestna,ncum znam a zda SI nestěžovali proh výši resp. protí neposkytnut.ío remuneraci. Za tím ~čelem bude zvláMě třeba ještě znova
provesh aukazy a bude na soude, by podle § 182 c. ř. s. přiměl stran V
k. tom~, aby.dop!nily př;dnes " nab~dly další důkazy, zejména o Man"_
nIch vysledclc~ zalovane fl:m~ v kazdém z roků v úvahu přicházejicích.
Pro posou:zen~ _sporu ~en:a vyznam okolnost, že ž"lov"ná při výplatě
remulDeraCI srazela dan duchoctovou, ježto podle zákona o dani d<ůcho
d~vé podléhají' dani i takové příjmy, na které nemá příj.emce právního
nar?:ku, o a by:o Jen uk~nem opatrnosti, když žalovaná, ručíd za daň
z pfIl'm~_ zam~st'n~nco~ych, t~to daň srazila a vyhradila zájemcům, by
ve vymerovaom nzem uplatnovali tuto srážku jako neodůvodněnou.
čís.

15244.

Vázanost procesního soudu pravoplatným usnesením o zabavení zažalované pohledávky přikázané k vybráni.
(Rozh. ze dne 30 ikvětna 1936, Rv I 294/36.)
Žalov"ná Ulčinila na prvém soudě mimo jiné i námi,tku že se žalobkyn! ned:ostává oprávnění k žalobě, poněvadž nároky, kte;é ji příslu,šeji
z duvodu pense proti žalovamé, byly přikázány jejím věřitellim v exekUlčním Hzení k vybráni. Žalobkyně, která se domáJhá žalobou nároku
n~d exi's!e~,ční minim~m jí :n:~a'~"vené, tuto n:ÍJmitku jen č<istečně pop;:'la ,;ve;tsl' JediTIak, ze. z vetsl _~"sh zaplatila pohj,~dáJvky vymáchají'cich
ventelu zalov"nO'u v Jejím pnpravném spise u'vedené, jednak, že nároky žalobou uplatněné jako tak zvané drahotní přídavky nepodléhajf
exe~ucI a že ex.ekuce vedená na její, pensi nezbavuje !ji oprávnění, k žalobe o drabotm a vybavovací přílspěvek, když žalovaná tyto nároky
žalobkyně neuznává a zažalované příspěvky neplati. P r v é m u s o u d II
stačHo k zamítnutí dotčené nácmitky žalov"né, že nároky žalobkyně nebyly žalovanou []Znány " že z tohoto důvodu nemohly býti ani zaJbavenr V odvolacín; řízeni učinila ž~lovaná stejný přednes jako na soudě
prve stohce, avsak o d vol a, c 1 s o u d se n<imitkou tou neohíral
nýbrž řešil spor ve věci samé a potvrdil mzsudek prvého soudu žalnb~
zamí,tajíd.
Ne j v y Š š ls o u d u,lo'žil odvolacímUl soudu nové jednání a rozhodnuti.
Důvody:

Podle judikatury dovolil!cího soudu (Sb. n. s. civ. Č. 10981, 10837,
9247, ~9'40, 565~): ke kte.ré se pro stmčnost odkazuje, má přikázáni
pohledavky, dlumrku proh poddlužníku příslušející, k vybrání za následek ztrátu. žalobního práv~ dlužníkova proti poddlužníkovi až do výše
peníze, kterym byla pohledavka vymáhajícímu věřiteli přikázána, k vy-

bráni. Dlužniku ponechává zákon v § 310 ex. ř. postavení vedlejšího
intervenienta, jemuž jest vymáhající věřitel odpověden za nepříznivé
následky opominutí při vymáhání pohledávky k vybrání přikázané. Než
se tedy odvolací soud pustil do řešení sporu ve věci samé, měl se obírati nániitkou žalované, neboť jin"k by vymáhající věhtelé žalobkyně
byli vydáváni nebezpečf, že by vedením sporu samou žalobkyni mohb
u,spokojení jejich pohledávek býti ohroženo. Neučinil-li t"k odvolací
soud snad proto, poněvadž souhlasil v této pří6ně s o'dů'Jodněním rozsudku prvého soudu, nebylo by lze jeho právní názor sohváliti. Procesnímu soudu nepHslušelo samostatně řešHi otázku, zda nárok žalobou
uplatněný jest zabavitelný čili nk, ježto o tom rozhoduje pravoplatné
usnesení o zabavení pohledávky k vybráni, přikázané, kterým Jest procesní soud vázán (Sb. n. s. civ. Č. 6940). Pokud tedy odvolací soud
nezFstil z přfslll'šných exekučních spisů obsil!h pmvopl"tných usneseni
o rozsahu zabavení a přikázání k vybrání nároku, žalobkyni z důvodu
pense proti žalo'Jané přfsluišejícich, nemohl o zamíJ!nutí celé žalobni
prosby rozhodnouti. Z toho důvo,du nemá také významu tvrzení žalobkyně, že nároky, kterých se domáhá žalobou, nepodléhají exekuci,
nebof nemzhodll'je v tomto spom, j"k již svrchu řečeno, zda jde o nároky z"bavitelné čili nk, nybrž jedi'ně, zda nároky ža'lobkyní uplatněné
byly pravoplatně zabaveny a přikázány vymáhajídm věři>telllm k vy, bráni. Poněvadž odvolací soud neu6nH zjištění' il!ni o rozsahu pravoplatného zabavení nároků žalobkyní uplatněných, ani o jejich přikáz<iní
k vybrání a dále ani o správnosti tvrzení žalobkyně, že nároky vymáhajídch věřitelů byly z větší části zaplaceny, zůstalo řízení neúplným
a věc podle vylíčeného' právního hlediska není zra,lá k rozhodnuti.
čís.

15245.

K výkladu §!'l 970, 1316 obč. zák.
.
Předpisu § 970 obč. zák. nelze použíti, ztratily-li se věci z mlstnosrtl
pensionu zařízeného jako hotel tnmu, kdo místnosti ty měl již po dlouhou dobu (8 roků) najaty za měsíční nájemné.
(Rozh. ze dne 30.

května

1936, Rv I 829/36.)

ž"lobci byly ukradeny z mí,stností v pensionu, jež měl ~aiaty za
'nájemné od roku 1924, různé věci. Pension jest zařÍ-zen podle
hotelovéhO' způsobu, ze'jména klíče od jednomvých pokojů mají jak
hosté, tak i zaměstnanci pensionu. žalobou domáhá se proto žalobce
náhrady způsobené škody, ji~ mu žalovaná odepřela nahraditi tvrdk, že
k tomu není povinna, zejména když jí nestíhá zavinění na vznilkUl škody.
Niž š í s o tj, ci Y neuznaly žalobni nárok dúvodem po právu, O d v 0I a c í s o II d z těchto, důvod,ů: Tvrzení žalobcovo, že bud' jest hotel
hotelem pro každého, i kdyby tam bydl,el sebe déle, nebo že dům hotelem není, a nestane se jím ani při pronajimáni mí,stnosti na den nebo
na hodinu, nepokládá odvolací soud za připadné, ježto (jak i z rozh.
měsÍ,ční

Čí,s.
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Sb. n. s. Č. 746 vyplývá) není vyloU!čeno, aby hotelier jako vlastník
domu jednotlivé mílstnosti pron"jímal nájemní smlouvou. Pokud shledává žalobce podstatný znak pensionu nebG hGtelu v pron"jímání zaří
řf,zenýoh bytů s obsluhou a nikoliv v tom, je-li v domě 'společenská
místnost neb str"vování, jest poukáza.ti. k tcymu, že zařízen.ý byt s obsluhou vyskytuje se ve větši,ně případlů podnájmů, aniž pronajímatel
nabývá povahy hosti,n,ského· iPodle § 970 o. z. o. Hledí~h se k délce
nájemního poměru a k vzhl.edu domu, dále k způsobu přihlašování nájemníků, odevzdávání dvou klí,čů ná:jemníkům správou domu a konečně k oko.lno·sti, že pro ža.lobce jeho družka Marie P. vařila obědy
i večeře, nejde v daném přílp"dě o pcyměr ho'stinského k cizinci podle
§ 970 o. z. o.
N e j v y Š š í s o U! d nevyhověl dovolámí
z

důvodů:

Podle § 970 obč. zák. mčí i majitel pensionu hostům, je-U pension
jako podnik po způsohu hotel·u za tím účelem, aby se poskytoc
vání bytu. cizincúm stalo trvalým zdrojem příjmů m<rjitele pensionu (Sb.
n. s. čís. 14565). Leč otázkou, zdaJi pension žalované jest takto zřízen,
netřeba se v souzené věd obkati, ježto schází jiný předpoklad pro
přísné ručení žalované podle § 970 (§ 1316) obč. zák, totiž vnesení
věcí- přijatým hostem. Žalobce bydlel v pensionu žalcyvané asi 9 let
a jeho družka Maríe P. asi 6 let, a žalobce sám v žalobě tvrdil, že platil
za mí.stnosti jimi obývané (dva pokoje a kuchyň) měsÍ'Ční nájemné. Jde
tudíž o· trvalou smlouvu nájemní a nelze 'prato žalobce .pokládati ani za
hosta, aní za cizince a nelze taJk dlouhé po,skytnutí nájmu ani podřad.iti
pod výraz »paskyto.vání bydla« (Beherbergen). TotO' sla·vo znamená
poskytování náhrady za vla·stní domácnast; a tom nemůže býti řeči,
když žalobce v najatých mí.stno-stech, k nimž patřil" i kuchyň, vedl· vla·stni
damácn·ast. Nejd'Ůležitější, ,dúvod, proč st"noví § 970 obč. zák. přísné
mčení hostinského, spo-čívá v tom, že host, který při!jí.ždí zpravidla
z jíného mí.sta, musí. sebe a své věci pro nedostatek bližškh znalostí
poměrů .svěřiti cizím Id-dem, z čehož vzniká nevýhadné postaveníl hosta
také potud, že v :případě ztráty nebo poškození jeho věcí prO' neznalost
poměrů nemúže dokázati, kdo nastalou ztrátu! věcí nebO' jich poškazení
zaviní!, kdežto hostinskému bude nepoměrně snadněji možno vypátrati
vinní,ka. Kromě toho mělo cestujícímu, který při ztrátě nebo poškazení
svýah svršků nemůže svůj pobyt dostatečně pradloužiti, by mohl uplatnití případné náhradní nároky, stanovením přísného ručení hostinského
býti u,možněno uplatniti své nároky cestou ca nejjednadu,šší a nejkratší.
Tyto důvody odpadají., pronajímá-li hos.tinský ve svém hostinci, místnosti
trvalou nájemní' smlouvou a v tomto případě hostinský svému nájemci
také neručí podle § 970 obč. zák Zda toto ručení nast"ne, přijde-li hOst
do hotelu a vezme si na jeden den pokGj,. domnívaje se, že zůstane
v tomto místě jen jeden nebo dva dny, ale pak náhodou jest na to tu
místo vázán na delší' dubU! a zůst"ne dále ·bydleti v témže hotelu z pohodlí nebo jiných přfčin, neUeba v sauzené věci řešíti, ježto jednak
zřílzen

čís.
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žalobce v prvni stolici ani netvrdil, že v sOll!Zené věci jde o tento případ,
a ježto j edn<lJk jest rozhodná doba, kdy se věci žalabcovy ztraUly, a tu
žalobce, jak s"m připouští, bydlel v pensionu žalované již 8 roků, a měl
místnosti, z nícM se věci ztratily, najaty za měsí-čnÍ n~jemné.
čís.

15246.

Veřejný společník veřejné obchodní společnosti nemůže žalovati podle
§ 37 ex. ř. na nepřípustnost exekuce proti téže veřejné obchodtú společ
nost~ i když tvrdí, že zabavená věc (pohledávka) jest jeho vlastnictvím.

(Ra.zh. ze dne 30.

května

1936, Rv II 369/36.)

Žalov<lJná vedla na zá:kladě exekulčn~ho ti.tulu znějícího na veřejnou
obchodní společnost proti tétCY spol.ečnosti ex~kud,.ph ní.ž z<rbavi.la
pohledávku patřící pCYdl.e tvrzení- žalobci, jenž se domáhá proto z dúvoou vl<rstni'ckého práva jejího vyloUlčení z exekuce. Niž š í s o u d y
žalobě vyhověl y.
N e j v y Š š í s o u d žalobu zamítl.
Důvody:

žaloba. o nepřípustnost exekuce je zalo'žena jen na tvrzení, že žalobce jest vlastníkem částky ulož·ené na kontě poštovní spořitelny ve
prospěch jeho pod firemním jménem kupce jednatlivce " že žalo'vaná
vede neprávem na zákl",dě exekučního titulu znějídho proti veřejné
ohchodní společnosti ·exekud na 1J1vedený vklad, který nenáleží této
spale·čna·sti. Le·č žalobcnvo vlastnictví k onomu kontu není. v souzeném
případě důvodem pro to, ahy exekuce byla. prohlášena za nepřípu.stnou.
Z listin ve sporu předložených totiž vychází, že žalobce byl za:psaným
společníkem veřejné obchodní společností výše uvedené, která byla
teprve dne 16. září 1934 z rej.stříku obchodního vymazána. Exekuce,
o niž ve sporu jde, hyla povolena usnesením ze dne 8. června 1934,
tedy vedena ještě v dohě před výmaz.em spalečna.sti. Podle čl. 112 obch.
z~k. ručil tedy v této době žalobce nepochybně za splnění. závazku
sp01ečno·sti spornou exekucí vymáhaného solidánně celÝ'm svým jměním.
Byla také žalo·vaná oprávněna vésti beze všeho exekuci i přimo proti
. žalobci na ono kontcy, což ovšem neučinila, t",kže tu nejde o případ § II
ex. ř. To však na v·ěd nic nemění. Veřejná obchodní 'spo1e.čno·st í· při
znění čl. III ohch. z~k. ,není právnkkou osobou, nýbrž jde jen o sdružení jednotlivých u.čitých o,sob ku společnému provozování obchodů
pod společným jménem (firmou, čl. 85 abch. zák.), takže v podstatě
milsto ní jsou stranou ve sporu ony osoby. Totéž platí o- ří'zení exekuč
ním. Ježto podle sku.tkového zjištění byl žalabce v době rozhodné, t. j.
v době vedení' exekuce, spol'eóníkem jmenované společnosti, není di!vodu, proč by ona exekuce měla býti- prohlášena za nepřípustnou jen
proto, že je žalobce vlastníkem onoho vkladu u· poštovní spořitelny

-
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a že nebyla přímo vedena protí němu, ačkoliv pro to byly zákonné před_
poklady podle § II ex. ř. Užívá-Ii žalobce toho neb onoho fIremního
jména jako kupec jednomvec, jest pro spor nerozhodné, ježto právě jde
jen o jméno a rozhoduje osobnost majitele tohoto jména obchodního.
Nelze také mfti za to, že pos·tupem žalované byla porušena procesní
práva žalobcova na újmu jeho hmotného práva.
Čís.

15247.

Poistná smluva uzavrená medzi tuzemcom II cudzozemskou poisťov_
ňou v c u d z zem s k u, hocí prostredníctvom tuzemského agenta,
nie je neplatná z toho dóvodu, že cudzozemská poisťovňa nebola v čase
uzavrenia poistnej smluvy oprávnená pre\'odzovať na území českoslo_
venskej republiky svoj obchod.

°

(Rozh. z 2. júna 1936, Rv III 693/35.)
Žalobník, tuzemec, uzavrel v Budapešti 17. decembra 1920 poistnú
smluvu, na život na 100.000 maďarských korún s blld"peštianskou fíliálkou cudizozemskej poi,sfo·vne prostrednídvom 'jej tuzemského jed-.
"ate!'a. Poistná doba mala· byť 20 rokov, začiatok jej bol ale polo·ženy
o 10 rokov na'zad, tak že poi~tná doba mala sa skonČÍ<f v roku 1930.
Žalobník zaplatil žalovanej poisťovni 20. decembra 1920 poi.stné za túto.
10 r. dobll' v sume 58.628'90 maďarských korún (v skutočnosti zaplatil
19.000 Kč, ktmé sa rovnaly uvedenej s·ume m"ďanských korún). Ďalší·e
prémi'e na doblli 10 rokov čini·ly 5.465'10 maďarských korún ročne, ale oalohník zapl.aUI kh 20. decembra 1920v'paulŠálnej sume 46.605 maďarských
korún (v S'k'Uto,čnosti zaplatil 3.000 Kč, ktoré sa rovnaly uvedenej sume
maďarskych .korún). Pri smčnosti -poislky žalovaná poisfovňa ponúkla
vyplatiť po-istné vsume 100.000 maďarských devalvovaných korún,
ktoré maly hodnotu nie celých 50 Kč. - Žalobník dOr!'!Ahal sa žalobou
ne žalovacnej poisfovni zaplatenia póvodne 19.000 Kč a 3.000 Kč, nesk,o!'
zvýšil žalobný nárok na 47.878 Kč 50 h. Vše t kyt r i s údy žalobu
zami'etly. Na j vy Š š í s ú d z týchto
důvodov:

Žalobník opiera svoj žalorbný nárok o tri právne důvody: 1. o neplatno-sf poi'stnej smluvy, ktorá je daná preto, že žalovaná strana v onej
dobe nehola oprávnená na území československej republiky u,zavieraf
poi·stné smluvy a táto neplatno'Sf má za právny následok, že žalobník
může zpaf požado.vaf všetko to, čo, na záoklade neplatnej poi,stnej smluvy
žalovane'j strane zaplatil, a to v československých korunách; 2. o bezprávne obohatenie žalovane'j strany, ktoré je dané tým, že žalobník platil
v československých korunách, premiová rezerva nebola uložená v maďarských korunách a preto znehodnotením maďarskej koruny žalovaná
strana sa bezprávne obohatila na Jikor žalobníka; 3. in eventum uplat-
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, I'e valúrizáciu,ktorá I'e .púpu·stná pod!'a právnych pmvidiel, týkajúsa poí'stných smlúv v Maďarsku" a ,Ktora' ma'bXť pre t o v pr?spech
žalobníka aplikovaná pre prípad, ze sa pOlstna smluva uznava za

nU
cich

plat~~iobnílk

v dovolacej žiadosti sfažuje si, že odvolací súd porušil
materálne právne pravidlo, lebo neuznal ani jeden z týchto troch právnych důvodov.
Najvyšší súd neuznal do·volaciu žiadosť za opodstatnenú.
Zo samých písomných dokladov predložených žalobníkom treba
vyvodH záver, že púistná smluv.a nebola u~avr,ená na území čs; republiky. pod!'a obsahu· poistnej pohce bola pmstna smluva uzavrena v Budapešti dňa 17. decembra 1920, a t"k pod!'a potvrdenky na poist~ej polici samej, ako aj pod!'a potvrdenky na dopise resp. ucte o predcas~ol11
zapla.tení poi.stnej prémie zo dňa 3·1. decembra 1920 konalo zastupl,te~'
stvo žalovanej poi'sťujúcej spolo'čnostr pre Slovensko len ako poverent!~
oprávnený k oprevzatili' poistnej prémie. Už z tohoto d6voctH neohstoj~
právne stanovisko žalobníka, že poi'stná smluva Je neplatna, lebo vraJ
žalovaná strana v dobc u-zavrenoÍa poí.slnej smluvy nebola oprávnená na
území čs. republiky prevádzaf svoj obchod. Ani netreha riešit túto
právnu .JI""ku, medzi stranami spornú. Smluva nebola uzavrená na
území Čs. repuhliky a preto nemůže byf jej pJa.tnosť napadnutá na onom
základe. Nerozhoduje, že spomenuté zastupi·te!'stvo prevzalo prémie a
prípadne i sprostredkovalo medzi žalobníkom a zastupite!'stvom žalovanej strany v BlUdapešti. Sama táto okolnosť nemaže byf d6vodol11 neplatnosti smluvy, ktorá bola Uizavrená v wdzozemsku.
Nie je daný ani právny základ bezd6vod,né~0 ob-ohatenia. Ak sa ža~
lovaná strana 8kuto,čne obohatila tym, ze zalobmk vyplatl! pmstne
prémí'e v čs. korunách a žalovaná strana ich neuto-žila v maďarských
korunách, nie je to bezdóvodným obohaleJ11m v pravnom slova smysle,
lebo žalovaná strana tohoto obohatenia dosiahla na základe platnej poistnej smluvy, teda nie bez právneho dovodu. Je z právneho ohl'adu
ú;plne bezvýznamné, či sa sporni> poi-slná smlu'Ia pokladá za tak zv.
speklllačný obchod 50' strany žalobníka, alebo žalo.vanej strany, resp.
z oboch strán. Ro'Zhodu~úce je, že tak pod!'a obsahu poi.slncj police,
ako aj po-dl'a spomenutých dvoch potvrdeniek, stalo sa 1'lalenie žalobníkom v maďarských korunách; právne má len táto O'ko!onosf význam
a nie skutok žalob-níkom tvrdený, že platil de facto československé ko~
runy, ktoré boly pod!'a vteclajši-eho kurzu prepočítané na maďarske
komny. Preto pre právne nároky žalob-níka len vtedajšia maďarská ~a
luta mMe byt smerodajná a nie československá valuta, tak že keby za··
lobník mal proti žalovanej strane právny nárok - -či už na prvom, alebo
na dmhom uplatnenom právnom základe - , mohol by tento pozo,stávať
len va vrátení maďarských knrún.
Ni.žšie súdy správne uviedly, že pod!'a práva platného v čs. republike nie je odóvodnený právny nárok žalobníka na valorizádu. Po tejto
stránke sú smerodajn'é právne právidlá platné v Maďarsku, lebo smluva
bola tam uzavrená a má byť tam splnená v maďarskej valute llpravel
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nej mad'arským zákonodarstvom. Ale ani pod!'a týehto, a··d' I
opods.tatne~ý ~á:ok na valo!i~áciu" lebo n,ie sú dané pt;m~~n~ nlť]e
plsane ;nadars~ym valonzaonym zakonom, zák. čl. XII:1928. y pred. Z tychto dlovodov bola dovolacia žiadosť ako bez'podstat '

llHetnutá.

na za-

čis.15248.
Ver~ter

sa

n~móže domáhať

uspokojenia z majetku dlžníka, !rto ' 'e

do~l~dku sunulovanej smluvy, uzavrenej medzi rodičmia súrode~
~u dlzmka - pozemnoknižne zapisaný na súrodencov dlžnikov' ch"
~hobo~1 0ddporovacou, ale tak, že vedie exekúcíu na nárok dlžníka P~otl:

-

v.

Je o suro eneom.
(Rozh, z 2. júna 1936, Rv III 701/35,)

Otec žalovaných
.
, ,I'-III . st . J'a,n S • k'upopredaJHou:
smlll'vou) LlZa\lre-'
no;: na ~;k,o 26 .. HM] a 1931, pre.viedol na II. a III. žalovaných eelý svoí
ne nutelnr ma]etok, ktory bol na nich "j pozemno,lmi~ne za ísan':
~ pravde, lm tento majetok daroval. leh súroaenec I. žalovan' ~rank
sek S, mc nedost~1 z ?tco.vského majetku, St. Ján S. zomrel 5. úla 1933
?ez z,wnechama zavetl a majetku. I. žalovaný Franltšek S, bol 'dl' 'k
zalu]ucl'C'h, ktad žalobou proti žalovaným 1.-IlI. domáhali sa !o';~1 a~m
s~lu~a uzavrená st. Jánom S.S II. a III. žalovanými 26. má'a 1931 do:
tyene nehnt>te!'ností zapisaných v poz. kn. pwtok,oloCh č. i36 1306
1307o~e,e B. b,ol~ vyhláse~á v?,či. nim za bezúčinnú a aby žalO'~aní bO~
z~~~zanIl i;p~t, ze by s~ zalujucr z týehto nehnutel'mstí uspokojili po
VPkuS' po l' a 'avky, ktom majú proH I. žalovanému. I. žalovaný Frant IS"
. sa v tomto spore nebráníL
Vše t kyt r i s údy úlobu zamietly. Na j vy Š š i s ú d z týehlo
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františek S. s II. a III. žalovanými u,zavrel darovaciu alebo inú smluvu,
ktoro u nehnuteI'nosti jemu patriaee prepwstH II. a III. žalovaným. žaloba
tedy pod!'a tohoto prednesu nie je napádacou žalobou, alebo žalobou,
založenou na odňatí uspokojovacieho základu veriteI'ov bezoplatnou
sml uvou , ale žalobou, ktorou žalu'júci nároky Františka S. priamo wplat,
ňujú proti II. a III ..žalovaným. Nejde tedy o wplatnenie bezúčinnosti
smluvy' vooči verite!'om, ale o uplatnenie nárokov dlžní!ka voči tretím
osobám.
K upla-tneniu takéhoto nároku dlžmíka má veriteI' aktívnu legitimácíu
len vtedy, jestli právo dlžníka exekulčným poradom zabavil a v exekuč
nom pokraoovaní si nadobudoI právo k uplatneniu námku.
žalujúci 'si preto v dovolacej žiadosti bezúspešne sťažujú, že odvolací súd neprávom pominUlI ioh dokazy, ktorými chceli dokázať skutkOVý základ právneho nároku Fra:ntiška S. voči II. a III. žalovaným, a
že porušením materiálneho právneho pravidla zamietol žalobu na tom
základe, že žalujlÚci by boH oprávnenJ žalobný nárok uplatňovať len
vtedy, jestli by holi poradom exekúcie nadobudli právo k uplatneniu
tohoto náfOlku.
Pokia\' dovolací a žíadosť ved.!'a obo1mámených už vývodo v obsahuje
zmi,enku aj o 'tom, že žalll'júd sú oprávnení nilrok Františka S. na po. vinný cliel po otcovi voči' ll. a 111. žalov,"ným uplatňo1vať, Najvyšší súd
podotyka, len to, že žaloba neobs,"huje také skutkové prednesy, a ani
neobsahuje žalobný petit, z ktorého by sa dalo vyvodiť, že ža1trjúci cheú
uplatňovať n,fewk Františka S. na povinný die!. K tomtr by bolo v prvom
rade po,trebné, aby mnačHi peňažnú sumu povinného dielu a poskytli
dáta O' vyp06tani tohoto dilťlu. Po tejto stránke nemožno sa zaoberať
s nárokom žalu!júeich už z dovodll' nedosta·točného konkreti~ovania žalobného nároku.
Z týehto dóvodov hola dovolacia žiadosť ako neodovodnená zamietnultá.

d6vodov:
F Žt~~ÚC.i žiadajú v žalobe uspoko~jenie pohl'adávky púsúdenej proti
, ran IS' .oVl S. z nehnute!'ností., prepísanýeh so st. Já~a S. na II ' !lI
zalovanyr;h, na t.om základe, že smluva, ktorou nehnute!'nosti b~t n~
lL, a III. zalo.vanyeh prevedené, je simulovaná v časti ty'k " . y
dlelu pri I' h" I F
...
'
a]LlCe] sa po',I
S LlC ~]uce 10
ranbsk0'vi S. Pod.!'a tvrdien,a žal'lljúeieh toti.,
:~rav~.,,~mlu,vna vola S;tr~11 bola tá, aby tretina, nehnute!'ností patril~
o~~nuls O,VI S. a le,11 k v.oh eludovaníu práv žalujúcich hola smluv a na
: zav~ena. !ak, ze c.ele .~ehnute!'no;sti boly preplsané na lL a III. žalova~rh. zal~]uel zauJI,:n~]u preto s.~anovi,sko, že tretina nehl1Ultel'ností
p~IS ~cha pnamemu dl'zmkovl Franhskovi S. a II. a III. žalovaní s' p aby poh!'adávka žaJwjúdch strán hola z nehnu'le!'ností
o]ena.
.
P~?l'a toholo prednesu ž~Iujúci opierajú žalobný nárok o to, že
Frantlsek S. ma narok na tretmu onýoh neh:nll'tel'ností, a ni'e o to, že

vkl!~nl !rpeť,

~'S'P~-

čis.15249.

Do rozh'Odnuti O tom, zda nemanželský otec jest vůbec oprávněn se
svým nemanželským dítětem se stýkati, je dovolací rekurs připustný.
Pochybeni při řešeni této 'Otázky nezakládá nezákonnost.
,(Roth. ze dne 3. června 1936, R I 572/36.)

Nemanželský otec učinil pomčenskému sO'uJdu návrh, aby byl soudné
upraven jeho styk s nemacnželskou dcerou, resp. aby mohl tuto svoji
nemanželskou dceru k sobě občas pozvati. Niž š i s o u d y návrh zamítly. O d vol a c f S'O li cl proto, že nemanželský otec nemá dle zá"
kona nároku na upravení styku se svÝ'm nemanželskÝ'm dí,tětem.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
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Důvody:

Podle čl. V Č. 2 zákona ze dne 11. prosince 1934 Č. 251 Sb. z. a n.
"eni proti wzhoiCInutim druhé stolice o úpravě styků rodičli s dětmi
další,ho opravného prDstředku. Leč v projednávaném případě nejde
o úpravu styků rodi,čů s dětmi, nýbrž o to, zda nemanželský otec má
vůbec právo se svým nemanžel,ským dítětem oso>b>i1ě se stýkati. V této
otázce jest proto dovolací rekurs přípustný. Nelze mu však vyhověti.
Jde o dovolací rekurs proti srovnalým rozhodml'tím nižších soudů ve
smyslu § 46, ods!. 2 zákona Č. 100/31 Sb. z. a n. podaný pro nezá-.
kounost. Podle čl. V č. 1 zákona Č. 251/34 jest nez;,konným takové
opatřeni nebo usnesení, které se přílČi jasnému a nepochybnému znění
n"bo ,smyslu zákona, jehož bylo nebo mělo býti na případ užito. Otázka,
zda nemanžeI.ský otec má vůhec právo na styk s nemanželským ditě
tem, není v z;,koně jasným a nepochyhným způsobem vyřešena a nejde
proto o ne'Zákonnost.
čis.

15250.

Zanikl-Ii směnecneprávni nárok, musí směnečný věřitel tomu, kdo
uhradil směnečný dluh, vydati vše, co bylo dáno k zajištěni směneč
ného dluhu, tedy i postoupiti zpět pohledávky postoupeně k zajištění
dluhu.
(Rozh. ze dne 3. června 1936, Rv I 1762/34.)
žalobkyně

přednesla,

že jí žalovaná firma poskytla v roce 1932

úvěru až do výše 10.000 Kč. Jako zaj'i,štění dala žaI<obkyně 2 depotní
směnky po 5.000 Kč, dále podílní Itstinu jednoho peněžního ústavu R.
nom. 10.000 Kč a po'sto'Upila pohledávky dohromady více než 19.000 Kč.
Dne 2. ledna 19<33 u6nila žalovaná "bě shora jmenované depotní
směnky dohromady 10.000 Kč splatnými k 1. dubnu 1933 a předala je
určité spohtelně. Po·něvadž žalující musí smě,nky u této spořitelny vyplati,ti a čá,stečně také již je vyplatila, je úvěr u žalované firmy vyrov-

nán a zbývá ve pmspěch žalobkyně ještě částka 290 Kóč. Po zahájení
vyrovnání a konkursu o jměni žalované firmy byl vyrov,nad správce a
také správce podstaty vyzván, aJby zpět postoupil postoupené částky
ve zbytku 13.522 Kč, poněvadž žalobkyně má proti Imnkursní podstatě
pohlect<'lvku 290 Kč, a dlužníci postoupení nesmějí žalobkyni n<'lsledkem
cesse zaplatiti. Poněvadž správce kankmsní podstaty odepřel tak uči
niti, domáhá se žalu1íci firma výroku, že žalovaná jest povinna postoupené ji pohledávky zpět postoupiti. Niž š í s o u d y uznaly podle žaloby, v r c hni s o u d z těchto d ů vod ů: Žalovaná vytýká, že
prvý soud ve vyplaceni směnek akceptantkou, žalobkyní, spatřu,je Iibewváni žalované od dluhu, kdežto závazek žalo'vaně vůči oné spo,ři1telně
ze Hra dále trval, dokud spořiteI.na žalova'noU' ze závazku směnečného
nepro:pus'tila. Po té str~nce bylo zjištěno, že žalujíd firma obě směnky

.
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otestní výlohy vyplatila a že v její knihách byl směnečný dl~h

~!.:~čtován a že pro ni byl dluh žalované úplně za-p!acen, a. z t~h? du~

'e sme'tťky vydala. Z toho J'e zřej'mé, že spontelna SI am zadn.e
vo. du,kyz proti žalované nečinila, když směnky plno.
, d "t
I
. 't
ouc ov~a,
jez
o jl'
~a~o proplaceny resp. byly po částečném splacem prodlouzeny vystay ~ , novy' ch. Je tedy toto určité prohlášení spořitelny pko osoby
vemm.
"
d "t . ,
·ď
'plné
směnečDl:: oprávaěné směrodatne, a takov,e vO uC ovant rovna se ~

.

'uštění žalova'né ze zá'vazku. Proto, kdyz v dubnu 1933 byly zalu-

~~~~irmou závazky vyrovnány resp. nová, úp!a~a jkh P!ov.ede,na, za-

jnikl závazek žalované vůči spořitelně, směn<;cny 1 ~lvl'lnep!avm; a an;
",telna nemohla by j' ej' s ús'pěchem prolI zal ovane uplatnovalI. Kdyz
spon
'I
'
",.'
, t ed·y od· za'čátku' dubna 193<3 na s1raně za ovane smenecnepravnI
uz
".
t
'I"
závazek zanikl, nebylo důvodu k zadrwvam ~ecessde s~ d~r'anl ~aovan:,
která neučinUa tak ani během procesu, aC se ove e a Ol OHce, ze
spořitelna nemá směnky v rukoU>.
N e j v y Š š í s o u d nevyhovd dovolání.
Důvody:

Po skutkové stránce bylo' zjištěno, že žaloblk)'ně firma S. obě smě~ky
i protestní výlohy vyplatila. Po právní, strflnce se. odvolaCl, soud J:n
nepřesně vyjádřil, poněvadž ža,lobkY'ně zaplalIla jen jedn~ smenku zne.. " na 5.000 Kč a ·p,rotestníl výlohy, kdežto druhou smenku naihradll~
jllCI,
,
. ,. d . .
'hoz
žalobkyně Hm, že uzavřela ·se spořitelnou nove pravm 1; nant~ z ne ' ,
žalovaná firma byla vypuštěna. Nešlo tedy v, tomto:druhem: smer~ o ~o·
tové placení, nýbrž o novou smlouvu, kterouz ?yla zalova~a, z I:u'cebmho
závazku propuštěna. Jest proto uved~ná nepre~rr~o<s: vYJ~drem o~vo,la
cúho soudu věcně bezvýznamná. Podrzela~1I zml~ena. spontelna pres to
obě směnky v úschově jen proto, že žalobkyne SI je neodeb~ala, ne~
mohla z nich důvodně odvozovati· žádný směnečný nárok proh zal ovane
firmě, když na nich dokonce potvrdila, dne, 1. ,d~bna ,1933, Ž': valutu
obdržela a tím je znehodnotila, a kdyz smenec~y dlu~. ve svych k~l'
háchodepsala. Ani obecnoprávníh? nMo~u~ n;mela spont~lna proh zalované firmě, když podle skulkoveho zJlstem byl dl:l:h teto fIrmy novační smloulVou (§ 1375 obč. zák.), uzavřenou ~por.lte~ou . se zalo~
kyní plně uhrazen (»volI bezahlt«), byť ne hotove, nyba jInym smlU\ním 'zpŮ'sobem (§ 1414 obč. zá~.). Neodůvo~'~ěno~ jest v~:ka, že ža. lovaná firma nebyla povinna zpet poStOUpiti zadan~ pohleda./ky, do~ud
jí žalobkyně směnky nevrátHa aneb aspoň neprojevila o~ho!u k jlC~
vrácení (§ 10520bč. zák.). Neboť ne~ledí~ ani k ,tomu, ~e z~lob~y~e
projevila tu.to ochotu' za sporu, nelze narok zal ovane na ,=racem st;',enc~
opříti o žádné zákonné ustanovení. Naop~k, u,hradda-h zalo,~kyne. SVllj
směnečn\' dluh vznikl jí n;,mk na vrácem smenek (§ 35 smen. zakona
čís. 1/28 Sb. ;. a n.), a o případ podle § 50,s~ěn. z:"kona t,u ~ejd~.
Ani s obecnoprávního hlediska nelze tvrzeny narok zal,ovane ~z~~t,:
nebO'ť, uhradila-Ii žalobkyně směnečný dluh, zamkl duvod zaJlstem
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proti žalované Hrmě a musila jí t«to vydati nebo opatřiti vše to, čeho
žalobkyně k zajištění jÍ' poskytla, tudíž i směnky, a nejde proto ani
o předčasnost žaloby.
čís.

15251.

obč.

zák.
Ustanovení § 1346, odst. 2, obč. zák. nevylučuje, aby byly při výkladu písemné smlouvy rukojemské zhodnoceny skutečnosti listinou neosvédčené na základě jiných důkazních prostředků.
K § 1346, odst. 2

(Ro·zh. ze dne 3.

červn«

1936, Rv I 1824/34.)

žalobce přednesl, že se mu žalov«ná po-dle záruční !i;stiny Zle dne
16. prosinoe 1930 zaruóla jakn mloojmi' « plátce za dluh A. M., kdyby
tato firma řádně a' včas do ur·či:té'ho dne svůj cl1:uh žwlobci nez'lplac
lHa. Poněva'dž tyto· předpoklady nasta.ly, domáhá ·se žalobce na žalované .jako rukojmí, a plátkyni zaplacení· onoho dluhu. Niž š í' 's o ll! d Y
zamí~ly žalobu, odvohCÍ! 'Bo-ud z těchto důvodů: Obs<l!h záručnÍ' Hs-tiny ze 16. pro-since 1930 a pmhlá'šeni z téhož dne byly již
p~m soudem řádně oceněny. Třeba's rukojemské prohlášení o citované
záruční· listině nebylo· podle slo,vněho' znění' učiněno závislým na nějaké.
podmínce, dlužno vútil v úvahu, že liisti:na: ta obsahuje také odstavec,
že směnečný dluh žalované za firmou M. do výše 100.000 Kč U' 'ústřední
záložny tato firma zaplatí, takže směnka od jmenované firmy bude žalované zpět vydána. Toto vyjádření' bylo by hezúčelné, kdyby jím neměl
býti dán výraz, že ručení žalované n«stati, má teprve, až žalovaná z:proštěna bude závazku u zmíl1ěné ústř€dní záložny, po- případě až žalobce
uezavře s firmou M. spole'čenskou smlouvu. Tomuto· výlkladu nasvěd,čuie
vyjá<:lření z téhož dne jako- zámčnÍ listim, že se urvedená záruční listina
vydává žalobci- vzhl:edem k prohlášení A. M-a a další osoby, že jsou
v úsadě dohodnuti' utvořiti'společenskoul smlourvu a že žalované na
její pažádání budou: přístulpné obchodní' knihy. Pro tento výklad mluví
nepřísežná výpověď žalov«né podporovaná svědectvím tří osob. Těmiřo
důkazy Již prvý soud správně zjilstH, že záruka za pohledávku žalobcovu proli firmě A. M. byla žalorvanou převzata jen pod tou podmínkou,
že žalobce s A. M-em uzavmu veřejnou obchodníspo-lečnost, že tak
umo·žnĚÍna bude A. M-ovi další existence a ž'e žalavaná budle tak zbavena stávající záruky za dlulb téže firmy u uvedené záložny. Hledě ke
skutkovým zji/štěním prvého soudu, je i právní posounení správné. Neboť,
kJdyž zámka !převzata byla hlovanou jen za podmínky, že žalobce
uzavře s A. M-em společenskou smlouvu a že žalovaná zproštěna bude
závazku u ústřední záložny, co:ž se nestalo a státi již nemůže, je z<l!mi-t·
nutí žaloby plně 'Odůvodněno, ať se věc posuizuj'e dle obchodního nebo
občanského zá'kona.
N e i v y š š i s a u d nevyhověl dovolání.

o

ů
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vod y:

Nižší saudy vzaly na základě výsledků celého průvodního ří'zení, t,ed~
. n na základě záruční listiny ze dne 16. pro-smce 1930 a prohbsem
~:l~bcova z téhož data, nýbrž i na základě výpovědí slyšených s~ědkú
za zJ'iMěno že žaJlovaná převzala záruku za poh'ledavku zal:obt ran
acovu:
s
"
b
' s A. M .
proti fkmě »A. M.« jen pod podmm'k ou, .
ze',ZaJl
'Oce
,mavre
" J'nou obchodní společnost a že žalov. aná bu.de spolec.nostI tOll zbavere.
.
Ú ' d'
'1'
t' f' ,
vena záruky za směnečnou 'P'ohled~"ku. .str'~ ,nI z,~.ozny pr~ I I.rme
A. M. To je skutkové zji'štění a mkoh pravm z,aver ~Izslch soudU; a }SOU
.to. veškeré vy'vody které dovolatel u:plwtnuje pko dbvolacl' duvod
pr O
,
. ' 'l'k b . .
".
nesprávného prá"núho posouneni, ve skutečnostI tOl' o . 'roJemm prod
hodnocení důkazů nižšími soudy, jeho.ž přezkum dovolaclmu soudu neřísluší. Ustanovení § 1346, odst. 2, obč. zák., že k platnost! smlouvy
~uko/jemské se vyžaduje, "by se ,zámční ~rohlášení' rukoj.mlho stal,o
písemně, jest d~no toliko k oc.hrane. mko'Jmlho a nevylUČUJe, "'?y P:I
výkladu písemne smlourvy mko'Jemske byly zhodnoc~ny ?kol~os.h hshnon neosvědčené na základě jiných důkazních prostredku, zeJmena vyslechu svědků a stran.
čís.

15252.

Pokud nebyla při jata dědická přihláška pozíístalostnúu soudem, .není
Z1ávady, aby dědic podavší tuto přihlášku byl ustanoven opatrovmkem
pozůstalosti pro spor.
(RoZih. ze dne 3. června 1936, Rv I 1886/34.)
Proti žalobě na zaplaceníl zažalované po;hled~vky nam!'tla žalova::á

pozůstalost, že neměla býti ustanovena opatwvmk~m pozustalosh prthlášená dědička. Niž š Í' s 0' U d Y uznaly podle zaloby.
Ne j v y Š š í' s o u d nevyhověl, dovolání.

O

ů

vod y:

!e

Zmatečnost podle § 477 čí/s. 5 C. ř. s. spatřuje dov?l.ání v to:",
prý žalované pozůstalosti ustanovil prvý soud opatrovmcl v osobe prthlášené dědi.čky, jež byla tudíž zák?nnoU' zá~tu:pkynf ža.l~van~ pozůsta
losti a nemůže býti tedy ustanovo-vana za JeJ1/ opatrovmcl. Nazor od~o
lacího soudu, že dědi:čka ta byla pr:'lvem "st«nove~a za .?,~a~r~V1mcI zalované pozůstalosti, ježto j'ejí přihláška nebyla v te dobe Jeste k soudu
přijata je 'správný. Je sice pmvda, ž·e podle dvorského dekretu ze dne
19. leelna 1790 čís. 1094 Sb. z. s. mohoOu věři:telé po'Zůstalosti k U'platněni srvých ná'roků žádati, aby byl ulstano·ven :pro pozůstalost .z~,~tu!pce:
jakmile však zde jest dědická přihlášk~, má ~e ;;alob.?e. obrahl! prot~
přihlášeným dědicům, a podle § 34 ex. L, ~emre-JI/ .dlu,znl'~. p~.povolent
exekuce, může exekuce, dakmUe byl,a podána dedlcka prthlaska nebo
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Jest ,zfizen .op~trov<ník poz~;gtalosti, býti, vykonána na pozLlstalé jměni
a ,muze v, nI bY,t: pokrac~va,:~; §.54.1 obč. zák. mlu<ví o přijetí dědictví,
p;es to vsak muze by tI prnhlaseny dedlc jen tehdy považo'ván za ziukonn:.ho :,ástup.ce pozůstalo,sti, jestliže pozústalostní soud jeho dědickou
p;,hlasku prlJal, neboť dedlc, Jehož dědická přihláška byla pozůstalost_
n~m soudem pro nedostatek ,n~ležítostí pfedepsaných v §§ 121 a 122
ZáJ~on~ ze dne, 8. srpna 1~?4 č\'~ .. 208 ř. z. po případě v §§ 799 a 800
obc. zak .. zam"tnu!~: nemuze by tI považován za přihlášeného dědke
yozh:.byv. neJvysslho soudl~ ve Vídní Ol. U. sbírka 6s. 6083, a nová
rada CI'S. 1767). MImo to muže dědic svou dědickou přihlášku dokud
nebyla soude,m přijata, odvolati (rozh. 10322 a 11236 Sb. n. s\ Nen,j
zde tedy vytJkané zmatečnosti.

čís.

15253.

Ručení podkováře za .opatfení koně po dobu jeho kování.

(Rozh. ze dne 3. června 1936, Rv I 2006/34.)
. ~alob:e (13Y2}'etý) pomilh~1 svému o,tci - kováři - při kova~nI a dl zel koně zalovaneho. Pn tom byl koněm těžce poraněn a domaha se proto na vlastnílku koně náhrady škody. Niž š i, s o Ul d Y
uZinaly podle žaloby.
N e j v y Š š í s o u d žalobu z"mHI.
D II vod

y:

Odv?lací soud shledává zavinění žalovaného na úrazu žal'obcově
v,!om, ze ,~osl~1 ke kováři, k okovámí koně vystaIého neupozorniv kovare, ze, kun stal 3 dny ve staJi bez práce, že dal koně odvésti 141etým
synem, tedy osobou nezdatnou. Avšak úraz se přihodil žalobci kterého
JehO' o,tec -~o'vář - přivol,al k práci pří kování, aby koně drtel místo
srna zalova,neho, ktery konenemohl udržeti. Převzal tedly otec žalobCuv Jwka odbonmk okovámí koně a tím i opatření koně po dobu ko'Vá:ní
a P?kračoval v práci, ~ když viděl, ~e kůň jest nepokojný, že při kováni
le~e zadDI nohy se vysk~lbl. (Hec žal~hcův přivolal pak tohoto, ahy pod::el nohu, potom,. kdyz chtel kovaÍl zadni pravou, nohu, na kterou si
kun nedal 'sahnoutI, odvázal kovář koně a chtěl se 's ním otočiti kůň
vyhodi'l a zasá:hl do úst žalobce, stojícího ve dveřích kovárny. Od;olací
~oud má za to, ž_e odevzdáním koně kováři k okování nebyl úkol syna
zalovaneho skoncen, neboť měl zase přivésti domú okovaného koně
A~Š~k, zran,ění ,ne'~yl,~. ~alobci způ,sobeno ani při přiváděni, ani při od~
vade!1 1 ~one, nybrz pn l'eho kovam, takže tu není souvislostí úrazu s ne".
?patrelllm koně při přiváděni nebo odvádění. Živnost podkovářská jest
z~vnost koncesovan,a ("ař. mlD. obchodu a '."nitra z 21. června 1874
ČI,S. 100 ř. z.), která vyžaduje průkazu, způsobilo'sti. O tomto průkazu

jedná vládní nařízení ze dne 10. května 1928 č. 72 Sb. z. a n. Z obsahu
tohoto nařizení jest patrné, že se vyžaduje ke zkoušce podkovářské i
znalost zacházení s koněm vúbec (§ 8). Tu,to znalost i e,st tedy před
pokládati u kováře při kov.rni koně. Jestliže otec žalobcův viděl, že kůň
žalovaného jest nepokojný, jestliže si, k práci. zavolal své dva syny,
je,stn1ie určil, aby žalobce držel koně mfstosyna žalnvaného, i ,když je
. podle rozsudku, prvního' soudu všeobecným zv)"kem, že nohy koně drž;
ten, kdo koně přivedl, nemá tvrzená nezpůsobilost syna žalo'vaného
držeti koně významu pro posouzení zaviněni žalovaného a není v při
činné souvislosti s úrazem žalobcovým, když kovář se přímo této součinnosti vzdal a konal práci sám se svými 'syny. Tím vyřadil ne zl. syna
žalovaného z práce při- kovwní koně a nepřichází nezd"tno'st tohoto při
mčení za úraz žalobcův v úvahu. Podle zjištění byl kůň žalovamého .
krotký, neublížil nikomu ani při kování, neměl zlých vlastností ani u žalovaného, který ho má 4 léta. ani u dří"ějš,ho vlastníka. Neměl proto
žalovaný příčiny, aby tu zachovával nějakou zvláštní opatrnost. že měl
kůň oteklou nohu, která měla býti naposled okována, měl poznati kovář
jako odbomík a ani tu nestí<há žalovaného za,vinění. Nárok žalobcův na
náhradu škody není odůvodněn .
čís.

15254.

K výkladu zákona proti nekalé soutěži.
žádost vydavatele časopisu, by <prodejna mu sdělila
ných výtisků časopisů jiného nakladatele, nepřičí se.o

p.očet prodasobě dobrým

mravům soutěže.

(Rozh. ze dne 3.

června

1936, Rv I 1080/36,)

žalovaná rozeslala na některé prodejce časopisů letáky koncem rolku
1934, v ntchž uvádí, že prodejna odebírá určitý po'čet výtilskiů jejích
časopisů, že je to po,čet velmi malý, uváží-Ii se, že Se jedná o nepolitické časopi,sy, a aby proto sdělila důvod a navrhla vhodnou r~klamu.
Dále se v letácí'ch žádá, že by byla žalovaná po,"děOna, kdyby prodejna
sděUla, kolik prodává výtisků dvou časopi,sů, vyd"vaných žalobkyní.
žalobkyně tvrdí, že žalovaná v důvěrném tomto' dota2lu chtěla vykonati
vliv na prodejny, by se snažily dod-liti stejného neb většího prodeje
jejích časopísů jako konkurujících časopisů žalobkyně a opatřiti si pře
hled o odbytu ,časopisů a prosadit prodej. Jednáni takové je v rozporu
s dobrými mravy soutěže a jde o nepřípustnou výzvědu. žalovaná, ač
vyzvána, aby upustila od jednání toho,odmí'tla t3!k učiniti. Navrhuje
proto žalobkyně, by Ulznwno bylo právem, že žalov"ná je pO'linna zdržení
se rozesílání dotazníku prodejn.rm, které prodávají časopisy, vydávané
žalobkyní s výzvou, aby jí sdělily počet prodaných výtisků časopisů vydávaných žalobkyní. P r v Ý s o ll< d uznal podle žaloby. O d vol a c í
s o u d žalobu zamítl. D ů vod y: Podle § 1 zák. proti, nekalé soutěži,
Civilní rozhodnutí XVIII.
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jehož se žalobkyně dovolává, je předpokladem žalobního nárolm jednání
v hospodářském styku, které je v rozporu s dobrými' mravy soutěže a
které je způsobilé poškodi1i súutéžitele. Jde tu o dvě samostatné náležitosti, jež musí býti obě splněny, takže nelze pro určité jednání dovozovati rozpor s dobrými mravy soutěže jen z toho, že jednání to může
poškoditi soutěžitele. Jest tedy předem řešiti othku, je-li jednání, jež
se žalované klade za vinu, v rozporu s' dobrými mravy soutěže, ano
mmf pochybností' O' tom, že došlo k němu v hospodářském styku.
V tomto případě nejsou, tyto předpokl'ady dány. Odvolad soud,
posuzuje jednání žalované jak dle zásad a požadavků obecné morálky a dobrých mravů vůbec, jak je má na mysli § 8790bč. zák., tak
i dle zásad práva soU'těžHelského, neshledal, že by se, shora uvedený do·
taz propočtu odběrateli) přídI' dobrým mravům soutěže. žalobkyně snaží
se dovoditi, že jednání je v mzporu s dobrými mravy soutěže, ježto jde
o nepřípustnou výzvědUJ obchodního tajemství a porušování obchodnkh.
taj emství. S tímto odůvodněním nelze souhlasi'H. Pokud se tý,č'e tvrzené
»výzvědy obchodního tajemství« mohlo. by jíH toI.iko a vyzvídáni ve
vztahu k dotyčné prodejině, pokudi pak se týče »porušení obchodního
tajemství«, tu ovšem dotaz sám nelze ještě takovým porušením obchodního tajemství nazvati, neboť když žalovaná se dotazovala, jest z!~jmo,
že jí ono»tajemství« n~bylo známo a nemůže tedy jíti o' jeh'Ů porušení'.
Není, však dán ani dmhý předpoklad, tO'Hž že jde o jeelnání, které je'st
způsobilé poškoditi ,soutěžitele. žalobkyně tvrdí, že žalovaná chtěla tím
vykonati jistý vliv 'na prodejny, wby se snažHy dodliti stejného nebo
většího prodeje časopisů jejích jalm časopi'sů vydávaných žalobkyní,
po případě opatřiti si přehled o odbytu časopisů žalollkYlflě a dle toho
prosaditi odběr svých časopisů, samozřejmě na úkor časopisů žal'Ůb
kyně. Ani s tímto odůvodněním nelze so,uhlasiti. Není tu oné samozřej
mosti na úkor časopis.ů žalobkyně, vždyť i tu u odběratele bude vždy
mzhodo·vati dobrý obsah časopi,su, jeho zajímavost, provedení ve stránce
umělecké, pohoto'vo,st ve sdělování významný,ch událostí slovem i obrazem. U odběratele nelze »prosaditi« oelběr časopisu na úkor časopisu
druhého jinak než soutěží v obsahu i ,pfO'vedení časopisu. Odvolací
soud, uváži,v veškeré skutkové okolnosti, dospěl k závěru, že předmětné
jecln5mí není v rozporu s dobrými mravy soutěže, ani není způsobilé
poškoditi žalohk)'lni.
Ne j v y Š š f s o u d

nevyhověl

D

ů

odvolací soud neuznává za tak samozřejmé, za jaMé to považuje

ve~~ličuje žalobkyně, i když lze přip,-,stiti, že zvýšení možno docpiti
~aké činností prodejen a že nezávisí výluru;~ j,enom na o?sahu nabl~e

ných časopisů. že by bylo býval~ ~amysleno. vlko~.al!.:na yrod.':]ny
urči<tý nátlak, aby odbyt konkurenomch časopIsu pru:nerene sm.zlla,
anebo že tomu tak bylo. rozuměno, nedá se z obsahu let:,ku beze v.seho
dovoditi. Ani druhá náležitost skutkové podstaty § 1. z.ak?n~ p;ol! . nekalé soutěži není zde dána, Iprotože není t~ zcd.a zr:]me, .z~ mknml.nované jednání v souzeném případě bylo' 11pu'soblle poskodl,l! zal'Ůbkynl.
čis.

I když se přihlíží k inkriminované větě v souvislo,sti s celým obsahem letáku" ndze uznati s dovolatelkou, že by onen dotaz byl v rozporu s dobrými, mravy soutěže; bylo-li jeho účelem dosáhnouti zvýšení
odbytu vlastních časopísů, není tato snaha v soutěži za všech olkolností
závadná, zvláště když se ono zvýšení nemusí státi j,enom na úkor soutěžitelův. Že by zde takové ohrožení zájmů žalobkyniných nastalo, prá-

15255.

Správce kOllkursni podstaty nen! 'Oprávněn k rekursu proti usneseni,
kterým byl konkurs prohlášen nebo kterým byl návrh na vyhlášeni konkursu zamítnut.
(Rozh. ze dne 3. června 1936, R II 210/36.)
Rek u r sní s o' u d 2lměnil k sU.žllO'sti dlužníka usnesení prvéhO'
soudu tak, že zamítl návrh na uval,ení konkursu. .
.
.
N e j v y Š š í s o u eI odmítl dovolací refI<Jurs spravce konkursm podstaty do toho,to usnesenÍ.
Důvody:

Podle § 75 konk. ř.č. M/31 Sb. z. a ll., jenž se ,shoduje s ustanovením § n kon'k. ř. Č. 337/14 ř. z., mo~o'll' ovšem u~~es~ní, kterým
b)'ll kOinkurs prohláš:en nebo ktertm byl ..na,:rh ~" vyhlase~l' konkursu
zamítnut, odporoval! rekursem vSlchm, ]J'chz pra.va byl~ hm dolče?a.
Podle pamětniho spi,su k § 72 konk. ř. Č. 337/14 r. z. nejde vš:,k pra"o
to tak daleko, wby mohly rekurovati všechny osoby, 'které ma]! n.a v~
hlášení konkursu jakýkoliv hospodářský záj€'l)1, a pro-t? ~w~etm spJ'~
výslovně vylučuje správce konkur:s~í podstat~ z o'P;avn~m ?apadah
vyhlášení konkursu nebo vyšší StOhCI vyslovene zamlltnuh navrhu na
vyhlášení konkursu.

dovolání.

vod y:
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K § 1336 obč. zák.

Smluvní pokutn lze smluviti i pr'Ů případ nezaviněného nesplněni
smlouvy.
'
Nárok na zmírněni smluvnl pokuty netřeba uplatniti výsl'Ůvně; stačí,
že z přednesu strany vyplývá, že vznáši námitku nepřiměřenosti smluvnl
pokuty.
(Ro~h.

ze dne 4.

června

1936, Rv I 857/34.)
39'
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Pr?~ žalobě na zapl~cení odměny za provedenou stavbu namítl ža~ovany Jako prohpohledavku konvenční pokutu ve výši 18.000 Kč, tvrdě
ze stavba nebyla provedena ve smluvené lhůtě. P r v Ý s o II d neuznal

upla~ňŮ'vanou p.rotipoh~edávku po právu. O d vol ac i s o u d wznal
namltano~ prob~o~le~avku, po pr.ávu částkou 7.800 Kč. D ů vod yo
S?ud Frvy ~e~zn~~~ n~rok zalova~eho na konvenční pokutu vůbec, pone~ad~ PIJ zalujlo fIrma nezavinila zdržení, ježto stavební rok byl
des.tl'Vy, behe,!" sta~by bylo špatné deštivé počasí a vlhká povětrnost
a hm ]~St oduvodneno pr~k.ročení termínw k dohotovení, sta,vby. S názor~m hmto nelze souhlasl'Ť!. Dle § 1336 obč. z"k. mohou 8'lrany ujedn~lI p~o případ opožděnéh,o plnění konvenční pokutu. Pokuta tato není
zavlsla na to:'.', zda sku,tecne straně, která si ji vymínHa, ško'CIa vzešla
(srov. rozh .. 518. 9?97. Sb. n. s), ale dlužník se může zprostiti placeni
poku,ty, dC;k~ze-h,.ze Jemu. ~ez Je~o viny, tedy náhodou nebo vyšší mocí
bylo ,zabra:n~no ~~1lJS ~plmh ..Avsak strany mohou ,uJednati, že pokuta
Se ma platilI ~ pnpade nezavměného nesplnění, záleží v tom směrU! na
obsahu Ujednalll (srov. Stubenrauch, Komentář § 1336 a rozh. čí's, 7352
~b. n, s,),, Žalují'CÍI~řistou:pilla na. podmínky stanovené žalovaným s tím,
z: za po~atek ter:n~~u ma, plahh 12, duben a že stávka a poměry povetrno~tl1l pwdluzu]l termm. ~a to odpověděl žalovaný d0'Pisem, že
s terml~e,m, 12, dulbn~ souhl~SI, že se IMtaprodlužuje s,táVlkou: a Úl plné
dny destlve, za kterych prace na stavbě mwsí o'dlpočívati a že t<lJkové
~y deštiv~, mají býti hlá-š:ny vedení ,stavby. Na tento požadavek žalu- .
JloC! take pnstouplla a ,take zarplsovala deštivé dny do knihy O stavbě
a z1lJp~ala"t~kto ~ a ,pul d~e. ~ t.oho Jest zř~jmo, že dle úmluvy stran
b~la ,zal~llcl ~pravll~n,a p~IiPOČI,Sl!! ke, ~ ~ pul měsí'ční lhůtě vedle týde,nm Ihuty vyse ,zmln:,ne le~, ony de.strve dny, které do knihy z3Jpsala,
Nazo: sou?~ pr~e~o, .~e, Z3JpIS do k,?'hy lest nefO;zhodný a t",ké nerozh09ule, hl~SlIa-ll za!ujlcI tY,to dny zalo·vanému, odporuje znění úmltrvy
a, zalov~:ly, v Jehoz 'Prosipech byla konvenční po,lmta .sl3Jnovena, měl
iprece zalem na tom, aby zvěděl, zda žalující správně dny deštivé zapiSUJe, Dle toho patří žalo'vanému konvenční pokuta za 52 dny ve výši
7.800 Kč.

cem zmírněna. Nelze ji ske zmírniti z úřední moci, nybrž je třeba, by
se strana dovo,lávala tohoto svého pr"va na zmí"ni\ni pokuty. Avšak
nemusí tak činiti výslo,vně, stačí, když dlužník
pop řev říz e n í II ř e d II r v n í s t o I i cin ~ r o k ž a lob c ,ů Vl
na příklad pro nedostatek vlastnlho rprovl'nenl
pro obje,ktivní nebo nezavil1ěnousubjektivní nem o ž n o s t a podobně, ovšem vždy z důvodu, z něhož je patrno, že
v skutkovém přednesu lze sp a t ř o' vat i i no á m i t k u pro. t i 'll ř Í.měř e n () s t i s m I II vn í 'll o k ll> t Y (Sb, n, s, 6793, rozhodnutí- býv.
ne,jvyš.Šího soudního dv. ve Vídini z 9, ledna 1917 Rv II 604/16, Nowak
1915), Námitku tu však žalobkyně v souzené věci, v podstatě uplatnila
tím, když přednesla, že 'se vč,;sné dohotoveni stavby stalo nemožné
ni'koHv její vinou, n,ýbrž nepřÍ'wivým po,časÍm a tím přivoděnou nemožností pokračovati: v s,tavebních pradch. Odvolací soud však nevzal
okolnO'síí na přetřes, které jsou podle ohsahu spisů mzhodnými pro
řeše,ní pr"vmí ,otázky, zda a pokud lze' zmímiti smluvní, pokutu (§ 495
čís, 3 a § 513 c. ř. s.). Věc nenÍ'z toho d,ůvo-du zralá k rozhodnutí (§ 510
c. ř. s,) Bude na odvolacím 'souidě, by při ·stanovení smluvní pokuty
(§ 273 c. ř. s.) přihlížel jednak ke škodě skU!tečně nwstalé, pod ktewu,ž
smluvní pokutu zmí"ni,ti nelze, jednak k okol,nostem ~držení stav<Jbní,ch
prací odllvodňu~ídm a omlouvajídm, k zi,sku žalující Hrmy z nedodržení smlouvy a' k ho,spodářské mohoucnosti smluvních stran, a aby
v těchto směrech učinÍ!! potřebná skutkov" zjištění.
o

čls.

15257.

Pokud jest agent na provisi samostatným podnikatelent.
Na služební potněr agenta na provisi nelze usuzovati již z toho, že
správce úpadkové podstaty firmy nepopřel pořadl pohledávky agentovy
v konkursu, nebo že agent byl přihlášen k ,sociálnímu pojištěni.
(Rozb. ze dne 4.

června

1936, Rv 11746/34.)

š í s.o u d zru~il ,rozsude,k a~volacíh'Ú' soudu ve výroku
o vzaJemne pohledavce zapoctemm namltane a uložil v této části odvolacímu soudu nové jednání a rozhodnutí.

P r v Ý s o li d vyhověl žalobě ža,lobcově na zji'štění, že mu přísluší
zažalovaná pohledá\nka proti konkursní podstatě v první' třidě konkursních věřitelll. O cl vol a c i II o u od žalobu zamítl.
Ne j v y Š š í s o 'li d nevyhověl dovolání.

Oú vo dy:

Ollvody:

Strana se může zavázati' smlouvou k placení smluvni pokuty i pro
případ neza,viněného nesplnění smlouvy, j1lJk nejvyšší soud odůvodnil
v rozhodnutI ve Sb. n, s. 7352, V souzené věci jde právě o takové dohodnuy. a ž~l~bkyně nemůže se tedy dovolávati toho, že zdržení stavby
nezacv~mla, Jezto stav,ební rok byl neobyčejně deštivý a že pro deštivé
poča:Sl .a vlhkou povetmost po dlouhý čas trvajíd nemohla dodržeti
termm oK dohotovení stavby. Oprávněna jest vš<!k výtka, že odvolací soud
nedbal toho, že smltwní pokuta může býti podle § 1336 obč. zák. soud-

Ž3Jlobce měl cestovati pfO úpadkynI za pmvisi, měl obdržeti týdně
650 Kč předem, přičemž bylo počítáno 65 Kč na diety za každý doložený cestovni den a osbtek na provi'sí, a celá záloha 650 Kč bYlla 'pololetně zúčtovatelná, takže tato záloha nebyla zaruč"ným nejmenším pří
jmem nebo pevným platem. Žwlohce měl dále povinnost výlučně pracovati pro firmu, dOlkuld béře od ní příspěvek na výlohy, podávati zprávy
a prokazovati cestovní, dny, Z těchto skutečno'stI. je patrno, že lirmě
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nešlo o to, by si zjednala slu~by žalobcovy, nýbrž wby jeho prostřeď
nidvím získala zakázky, při l čemž žalobce měl býti prov,sí' odměňován
nikoli podle toho, zda a kolik vynaložÍ'! práce, nýbrž podle skutečného
výsledku své činnosti (podle úskaných zakázek). Mohl pracovati podle
vlastního plánu, vla'stními' prostředky, zdar či nezdar jeho práce nešel
na účet firmy, nýbrž na účet jeho vlastní. Převažují tu tedy znaky roz_
hodné pro prá\Cnf závěr, že nejde o smlouvu služební, že žalobce nelze
mld za zřízence úpadkyně, nýbrž za samolstatného podnikatele (Sb. n.
s. 13157,9617 aj.). Tomu není ani na závadu, že byly žalobci smlouvou
uloženy určité závazky, zejména že převzal na se povinnost navšHviti
zákazníky a zájemníky firmy v určitém rayonu, o výsledkU! návštěv za-,
slatí zevrubné zprávy, že se žalobci bylo řídi,U prodej,ními cen,ami firmou
mu předepsanými, že pokud bml od Hrmy příspěvky na cesto'vní vý_
lohy, nesměl hýti činným pro jinou firmu a pod. Tyto okolnosti ani
jednotlivě, ani, v celku nenasvědčují, tomu, že žalobce byl jako zástupce
přijat do služeb firmy jwko její zamě'stnwnec, neboť veškeré tyto smluvní
podmínky se swvnávají též s poměrem samostatného agenta a nelze
z nich odv,ozovati' podnzenost žalobcovu proti firmě, pro ni':' byl čilnným
(Sb, n, s. 13157). Z okolností, že žalovaný správce konkmsnl podstaty
nepopřel pořadí, t. j. že zažallovaná pohledávka, je-li po právu, patří
do první třídy konkursních věřitelů, nemůže žalobce pm sebe těžiti, '
neboť tím neuznal správce způsobem každou pochybnost vylučujícim
(§ 863 ohč. z.), že zažalované nároky jsou nároky ze služebního' po·
měru. Ani okolnost, že žalobce by,l p,řihlášen k sociálnímu pojištěni.,
nemá rozhodující význam pro řešenI otázky, zda tu šlo o služební poměr. Důvod, proč žalohce byl k pojištěnr při1hlášen, mohl býti též jiný,
než aby se stal' zaměstnancem, toUž alby žalobce Um byl zúčastněn
výhod tohoto pojištění. Jde tuo právní otázku, již jest řeši'!i soudu' nezávi'.sle na právním názoru! stran. V tomto, sporu nejde ani o předmět
upravený zákonem o pensijním nebo nemocenském pojištění, takže soud
není vázán pravoplatnými' výměry správnkh úřadů v mezích jejich pů
sohnosti (v obom sociálníhO' pojištění 'Vyodanými). Nesejde konečně ani
na tom, že žalobce pro firmu praooval, i ve svém bydlišti, nehoť žalobce
sám ani· netvrdil, že mu, pokud tam dlel, byla ulO'žena pfa'covní, povinnO'st, dodržov,"ní určitých pracovních hodin, že mu byly nařízeny určité
prawvní úkony, a 'Odměna za prki tam vykonanou byla mu vyměřena
stejně jako za práci oestovní, podle v.0sleclku a skutečně získaných zakázek. Pokud žalohce podle ujednání převzal vedle své norm~llní činností
(provisního jednatelství) i zapracování nových cestujících a dohled na
ně v určitém rayonu, byl, za tuto činnost odměněn zvlášť a šlo jen o' vedlejší činnost, jež nezměniIa povahu.jeh'O celkového poměru k úpadkyni.
čís.
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Pojištěni smluvní.
Pojistitel nemůže jednostranně suspendovati účínnostpojistné
smlOUVY, není-li jeho právo k této suspensi zřetelně vysloveno ve všeobecných pojišťovacich podmínkách.

Pokud lze usuzovati z prohlášeni pojistníka na dohodu stran o sns ..
pensi pojistné smlouvy.
(Rozh. ze dne 4. června 1936, Rv I 1858/34.)

žalobkyně opíra:jk se o POjÍ'šťovací smlouvu uza,;řenou se, ž~lovanou
.. 'há se na žalovwné likvidaoe šlwdy, kter-oU' utrpel.a vloup.amm .. Pro !I
d oma '
.
h "t' v I bk . vkodu
žalobě namítla: žalovaná, že není, vůbec povmna ram I za O' ym s.v '
u utroěla krádeží spáohanou v noci ze 14. na 15. ledna 1933, lezto.
kt er o
,
v
d 'I
·to že
12. ledna 1933 pojištění bylo dohod~u stran zr~seno a ae ~ro· ,
žalobkycně nezajistila zadní ,stěn>:, s~e ~ylo:upen; bu:dk~ taik, , Jak bylO
. dn
'no
u!Je
adne
· 9 . prosince 1932 'pn lhkvrdacl . prve kradeze s tlm dodal"vť .
kem že poji'štění Z1"1stane suspendováno, dokud nebude toto ,za]ls enI
ro~edeno. P r v Ý s o u d uznal, podle žaloby. O d ~.~ l' a c: s o u d
falobu zamítL D ů vod y: Má-U 've smyslluv§. 19 II .. POjlS~?vw~lch .Pvodmínek pojišťovna právo po každém pří,~.ade sk,odyy ohl<lJs~ne yO]lsťo:
, snllouvu zrušiti tím .spíše nutno JI pokl<lJdah za opravnenu, coz
vaCI,
, k
d . ť
ou
Iyne též z ustanovení § 7, lit.e) poFšť. podmlne "p:~~psa I v s hlasu s poFštěným dalšJ. bezpečnostní opatření, a vymrmtr SI, clo~~d tat~
žádaná opatření provedena nebudou, že není ze sm:oU'vy PO]l~ťova~1
zavázána. Tato pí'semná prohlášení jsou pak pro obe strany :a~~zna,
stejná jako pojišťovací listina (poji'stka), neboť tuto pouze d?'PI:'UJl. DI~
závěrečného protokolu z 9. prosince 1932 ujednaly strany,: ze zal<:vana
není zwvázána z pojišťovací smlouvy po tu dobu, dokud za!obkyne n~:
provede bezpečno'stní opatření, ke kterému se swma, ~avazala, tud.l~
doklld nedá poškozenou stěnu budky, kterotl se vloupam ,stalo, op;av~tl
a pobíti železnými pásy neb plechem. To, se do doby druhé kradeze
v noci na 15. ledna 1933 nestalo, nebyla na budce provedena zalbezpečovaci opatření a trvala tudíž dle závěrečnéh~ prot?kolu zv 9. pro:
since 1932 sjednaná sUlspense účinnosli pojištěm. Nen; tedy zal?vana
povinna škodu vloupáním v nod na 15. ledn<lJ 1933 zpusobenoU' zalobkyni nahraditi.
N e j v y Š š í, s o II d uložil odvolacímu soudu no,vé jednání a rozhodnutí.
v

Důvody:

ž a lovaná pojišťovna Tlení oprávněna k jednostmnné suspen,si účin
nosti pojišťovací smlouvy z důvodu, o nějž jde v. souzené~ případě,
oněvadž tento Ólůvod ne,spa'clá pod žádný z případů u~edenyoh § ~
ešeobecných poljišťovacích podmínek a ne:lze takov~.:!Jravo ,odvodit; am
z práva na zrušení PO'ÍÍšťovací smlouvy, neboť POJl'sťovac~, p.od~mnkyz
jakožto součástka smlouvy, musejí, býti jwsn.é a, nevY,slovUjl-h z!.:t,:lne
právo pojišťovny k jednostranné suspenSI pOjl!stky z duv~du, ? ,?elz l~~,
jest to přičítati na vrub pojišťovny podle § .915 v~bč . .zak.; lez~o P~jl
šťovací podmínky pocházejí od ní. V souzenem pnpade oplra vsak za!o,va[lá pojišťovna .suspensi- ,po'ÍÍ,stky o dohodu 'Obou stran a taková

.v.
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změna obapolnou dohodou jest ovšem přípustná pko při každé jiné
smlouvě. OdvO'lacísoud dospěl k závěru, že se žalobkyně zavázala že
dá dotyčnou stěnu budky, kterou zloději do budky vnikli, zabellp~čit1
železnými pásy, a tento závěr nebyl v dovol<ilni na:paden, takže jest jím
do,volací ,soud vázán. Odvo!lací soud dále zjistil, že žalobk}'Illé nedala
zaclní stěnu budky pobHi železnými pálsy, a toto zjištění nemůže dovolacísoud přezkoumati již prolo, že jde o zjištění opřené o hodnocení
dů~azů. Jde proto jen o otázku, zdali ža,lovaná souhl<lsHa se suspensí
POJDstkr po dobu, dokud neprovede ono bezpečnostní opatření, k němuž
se zavazal'a. Od'101ací Isoud usuzlllje na její 'souhlas jen ze zjištění že
žalohkyně podeps~l'a zá~~rečný protokol ze dne 9. prosince 1932, 'když
dodatek o suspensI byl JIZ clo protokolu vepsán. Protokol ten Ivoří podle
§ 294 c. ř. 's. plný důlkaz jen o tom, že i zminěný dodatek poch<ilú od
žalobkyně. Tím '1šak neni vyloučena ,námitka, že prohlášení v dodatku
obsažené neodpovídá skutečno'stí a že jest .nepravdívé. Žalobkyně popřela správnost tvrzení žalované, že pojišt,ění bylo suspendov<ilno, a popřela také Isprávnostobsah'll závěrečného protokolu. Pro pojišťovnu'
nen~ ':, sO,uz.eném případě roZhodným jediné ohsah ,písemného prohlášení
,!, zaveresnem protoko,lu, nehledk na jeho vnitřní pra'!divOist, poněvadž
Jde o prohlášení, které u'čí,n,la žalobk}'ně přimo' řeclHeU generálního
zastupitelství, jen'ž byl oprflvněn za žallovanolU pojišťovnlU jednati a podepsal závěrečný protokoI výs,lovně jako splnomooněnec její, a nelze
ho proto považovati za osobu třeU podle § 875 obč. zák. Může proto
namítati žalobkyně, že pí'semná c}oložka o su,gpen.si neodp0'1ídá skutieč
ném,: projevu její vůle, neboť § 887 obč. zák byl § 95 III. C}í,lč, novely
k obc. zák. vmšen. B)"lo pmto na odvolacím sO'l~dě, <lb)" zji,stH, zda
a 00 bylo mezi stranami ujec}náno O' 'Suspensi pojilstky a zda pílsemné
pro:hlá:šeTIí žalobkyně odpovídá jej!mu skutečnému pro'Íe'1U vůle. Bude-Ii
zjištěno, že p,semné prohlášeni odpO'1ídá skute'čnému proje'1u vůle žalobk)"ně, pak jest ·clohoda o suspensi platná a pro žalobkyni závazná
a žalobkyně nemá nároku na plnění nehledílc k tomu, zda i závěrečn.ý
protokol lze považovati za pojišťovací Hstinu podle § 5 všeobeonýoh
pojišfovadch podmínek, poněvadž neni vyloučeno, aby za souh'Ía'su
stran bylo upuštěno i od llIjednané písemné fo"my. Nebude-li to však
zjištěno, byla by žalobkyně v právu.

II 500 Kč a jiné vedlejši pří>jmy. Na zákl<ldě výsledlou revise provedené
u Žalované kladly věřitelské banky žalované různé podmínky a mezi
těmi také, aby žalobce se zřekl nároků plynoucích mu ze služební
smlouvy ze dne 6. ří'jna 1930. Pro případ nepřijetí těchto podmínek
hrozily věřitelské ban.ky a také již skutečně podaly ~měnečné .žal~by
proti žalované stra~ě na zákla.dě ~ľ~eich s~ěn~k. 0.ezl ,b~nkaml .~, z;a~
lovanou stranou doslo pak k IUJednalll, dle nehoz k castecnemu zajlstenr
pohledávek pří,s'lušejídch bankám proti žalo'v<lné straně, postoupí tato
. různé pohledávky mčk za jich správnost a dobytnost, dále určitý počet
akcií žalované. Na krytí pohledávky žalovamé proti žalobci měl tento
s,ložiti 435 akcií žalované. žalobce tvrdí, že věřitej,ské banky vyhrožovaly zažalováním vŠ,ech krydch směnek a u~alením konk~rsu, takže Pf?
žalovanolUstranu I zalobce n<ls!ala spo>lečna nouze, pro zal obce hlavne
proto, že byl velkowkcionářem žalo'vané strany, a by odvr~!il od .žalované strany a od sebe větší škodu, musil se rozhodnouh pnstoupltl na
podmílnky věřitelských ba,nk, aby odvráHI Ulvaleni konkursu na jmění
ž<llované a' odvr<iti! o,d sebe úplné znehodnocení svých <lkcií a z toho
důvodu obětoval taJké svá práva, plynoucí, ze služební smlouvy ze dlne
6. říljna 1930. TOiUto' svou' obětL skutečně pů'sobil ve prospěch žalované
strany, poněvadž věřite,lské banky odstoupily od zažalo'!~,?í. směnek a
uvalení konkursu. PětHetá smlou'!a služební měla se skoncll! 31. srpna
(1. září) 1935, obětoval tUldí,ž v záljmu žalo:;-all.é il~vém celkem 850.?0? ~~
a požaduje od žalované odškodnění pomerne častkou 300.000 Kc, JeJle
přisouzení s útratami žádá. Niž š í s o u d Y ža~obu zamHly.
N e j vy

(Rozh. ze dne 4. června 1936, Rv II 305/36.)
.žalobce b~!. zamě'stnán u ~alované. Podle služební smlouvy uzavřené
s mm dne 6. nJna 1930 na pet let měl ža,lobce nárok na měsíční' sl'llžné
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Nouzi ve smyslu § 1043 'Obě. zák. jest r'Ozuměti n'Ouzi vyvolanou nebezpečím rázu elementárního, jemuž nelze čeliti obyčejnými prostředky.
p'Okua nejde o společné nebezpečenství ve smyslu tohoto zákonnéh'O ustanoveni.

Š

.

ů

v

dovoliní.
O'

d y:

K opodstatnění nároku vzniklého z ustanovení' § 1043 oblč. zflk. se
předně vyžaduje, by tll' bylo nějaké společné nebezpečenství' a aby ně
který tímto nebezpečenstvím spolu'Ohwžený k jeho, odvrácení' 'Obětova,]
majetek. Podle žaloboova přednesu byla žailovaná <lkciová společno'st
v nebezpečí, že ji yěřÍ'te'1ské banky pro. svoje pohledávky zažalují' a, dokonce učiní' nflvrh na u'!alení konkursu. Jde tedy cO otázku, zda v tomto
hrozícím postupu baJruk lze 'spatřovati, »případ nOuze« a zda t<lto nouze
byla žalov<lné a žalobci .spo,l"čná. Právem poukazuje' odvolad soud
k tomu, že his,toríokým východiskem usta:roveni § 1043 obč .. zák. ~tedy
nároku! na obětování věci ve společném zá'lmu) byl'a lex RhodIa de I'actu,
její,ž UistanovenÍ bylo občanským zákonem rozší,řeno i na jiné případy
nouze než lodní havarie. Zákonodárci tanu,ly tu zřejmě na mysli případy
pouze vyvol<lné nebezpečím rázu elementárního. Avšak i kdyby se vycházelo z názoru, že omezení nároku z ustanoveni § 1043 obč. zák.
vzniklého na příp,ady elementárních nebezpečí, nemá oporu v doslovu
zákona, ie'st přece rozmovati pojmy »nouee« a »naléhavosti«. První
pojem zahrnujle v sobě druih~, jde však je~tě dál'e, iežto vyža,~~j~ něco
náhlého, nepředvídaného, najednou hroZI'Cllho, Jemuz nelze bramtl obyčejnými prostředky. V s'ouzené věci není O' ,tom sporu, že věřitelským

-
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bankám phslušela proti žalované pohledávka asi 17,000.000 Kč, že
banky měly právo svoji· pohledávku kdykoliv zažalovati a případně žádati za uvalení konkursu. žalovaná společno,st jako >ellu2inice musila počHati ·s nutnosti, by své závazky plnUa, a mu'sila předvídati, že banky
budou požado'va-li zaplacení- svých pohledávek a že užijí vš,ech zákonných prostředků k jejich vymáhání. Nelze tedy vymáMní pohledávky
věřite.Jskými bank8Jmi, na žalo,vané společno'sti pokládati za případ nouze,
jaký předpokládá ustanovení § 10430bč. zák. Avšak tyto kroky věři
telských bank hrozily Jen žalované společnosti, která byla jejich dlužnicí, nikoli však té'ž ža,lovanému, který netvrdil, že, než se vzdal bez
výhrady své služební smlouvy na naléhání bank, měly věřitel'ské banky.
žalované společnosti též poltledá\"ky za ním, z čehož patrno, že nemohly
ani žalovati žalobce, ani podati na něj návrh na uva,leni konkursu. Nelze
tudíž tu mluviti »0 spolle,čném« ,nebezpečenství ve smyslu § 1043 obč.
zák. Žalobní žádost není tudíž již z tohoto, duvodu opodstatněna.

čís.

Nelze povoliti vyklizení ideální
(Rozh. ze dne 5.

15260.
části

června

D ů vod y:

předpis § 156, odst. 2 ex. ř. o odevzdání nemo~itosti vl2?,ražiteli po?le
ustanoveni § 349 ex. ř. vztahuje se jen na pomer vrdr~mte!e k p~vm,
proti němuž bylo exekuční' řízení provedeno a jenz byl vlastmkem
~e~~;žené nemoviltosti, kterou dobrovolně. nevyklidil. A!e p~~le před
lsů §§ 156, odst. 2, 238 a 349 ex. ř. mohl!. by v souzenem pnJ:;ade vy~ražitelé požadovati jediné vykUzení ideál,~ích:
vydr~z~ne n.~mo
vitosti. Proto·že však nelze uží'vati bytu v ldealm~h !ed~n~ch čty'fl'sta~
desáHnách ani byt z jedenácti,čtyřiaosmdesá!ln ldealmch vyklIdItI,
~:~ají, vymáh~jíd věřitelé ,stran svých ideálních 'co / ,~o ,zmí:n~né nemo~
vitosti, jež nebyly předmětem nucené dražby, exekucmho~ htulul :p'rot~
ovi>nné k jich vykl,izení, a proto právem první soud,. l,d~z vydrazltele
p•. j,]i návrh na exekuční v",klizenÍ' vydražené nemovttosh podle § 349.
llcm
J
'h
·d·' I --' t'tul
ex. ř.,. zkouma,l podle § 7 ex.
ř., zda tomut? navr II sve, ,Cl p a",y I'
exekuční, a neshledav jej, návrh onen zamltl.

"lm.

čis

nemovitosti.

1936, R I 537/36.)

Vydražitelé, jimž byla ideální část nemovitosti pravoplatně přiklep
nuta, navrhli podle § 349 ex. ř. vyklizení obytných mí'snnos!ÍÍ .obývaných
odpůrci na vydražené nemovitosti. P r v Ý s o u d návrh zamítl. O dvol a c í ·S o u d uzna,1 podle návrhu. D ft vody: Prvý soud' odmítl
návrh vyd'r<ržitelů proto, že povinnou jest považovati podle výsl,edku
šetřenÍ' za nájemnki ve vydraženém domě. Po,vinností soudu nebyl(l
zkoumati a konati š,etřenf ve směrech výše naznačených po té, kdy vydražitelé podali návrh podle § 349 ex. ř. na vyklizení a předání, mí'stnosií
dlužnkí dosud ve vydraženém domě obývaných. Podle odstavce 6
soudně schválených dražební'oh podmínek mají býti vydražiteli odevzdány nemovitosti a prodané příslušenství, jakmi,le 'splní všechny dra,žehní podmínky. Podle ohsahu exekučnkh spisu vydražitelé splnili
veškeré dražebni poďmflllky, jest tedy j,ejich nárok na odevzdání vydražených nemovíto'stí ve smyslu § 156, odst. 2 ex. ř. a provedení tohoto
odevzdáni podle § 349 ex. ř. opodst<lJtněn. Skutečno'st povinnou stranou
tvrzená, že, pokud byla 1'/"0 spoluvla'stnicí vydraženého domu, ·stě
žovatelé s ní sjednali nájemní, smlouvu o mí's.tnostech jí obývaných,
t<lJkže jest prý nájemnicí a že vztahuje se na ni ochrana nájemníků, nelze
bráti v úvahu a otázku tu řešiti v exekučním řízení, jak učinil prvý soud
pro předpi,s § 156, odst. 1 ex. ř., podle kterého příklepem přechází vlastnictví vydra'žené nemovitosti- na vydražitele, bez ohledu k tomu, kdo byl
do'sud vlastnikem, zvláště byj,.li to d,lužník.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.

15261.

Byla-Ii dodána věc tomu, kdo ji neobjednal, nelze spatřovati v tom,
že ji adresát u sebe ponechal, přijeti re~lni na~ldky nebo. uzavřeni
smlouvy sohovací; adresát neni povinen vec ne?bJe~nan?? am ~patro
vati ani učiniti opatřeni by byla vrácena odeSílatel!, roCl mu vsak z:t
to, vyda-li věc neopráv~ěné třeli osobě, jež ji odesilateli odpirá vydati.
(Rozh. ze dne 5. června 1936, Rv I 1554/34.)
P r v Ý' 's o ll' d vyhověl ža,lobě na z<liPl~cení kup~f ~eny '~nih P?dle
tvrzooí, žalobkyně objednaný,ch žalov"ným 'Jemu dodanym, pnpadne n~
náhradu škody, vzniklé žalobkyni pro.tilpráv.ním di,sponová~ím. kniha'~I.
O d vol a c í s o II d žalobu zamí,tl. D ů vod y: žalo"any sam kmh:y
neohjedma'l a nemůže se ,proto žalobkyně domáhati 7apl~c~nj.na základe
pí,semné objednávky. Není tu ani .konklu~oo!~.1 jed~a~1 zaIov~neho,
z něho'ž by byIo lze u'Sulzovati, že zalova~y pnj~:, realm ,ofer:u zalobkyně. Případ, jaký byl řešen v rozhod!1utr nelvysSt~O ~?udll ČIS. 1268?
Sb. n. s., jeho·ž se první soudce přidrzel, na ~po~'ny pnpad se nehodl,
poněvadž má jiný skutkový po,~kla~ ..Tam t~hz zalovany .doho:ll s,: se
z{tStupcemdodavatelovým tak, ze zastlku do~IOIu m.u na ~akl"de ob!~d
ná",ky zástupcem fingované vydal ton:ut~ za,stupcI za u~elem. dalslho
,prodeje, věděl tedy, že zás,i,lka nebude flrme. vracena ~ neuvedomlv o .tom
fi-rmu, dal tím najevo, že souhlasí s tím, ze obj,ednaV~a byla uza.~r.ena
na jeho jméno. V souzeném případě .ž~!ov~ny .ne?bjednanou -,asllku
ihned odevzdal v bytě zástupkyne, do je"]!'hoz drzool.se pak ~mhy .dostaly, a poněvadž konkludentní čin dluzno· pos~uzovah .pod~e vs.ec? )ednotlivostí případu a podle souvislo'sti celéb? deje, ne!ze. z jednam zalovaného ll'sutzovati jinaJk, než že knihy vráhl 'Pr~oto,", z; je neo'?'jedlTI~~ a
pro,to podržeti nechtěl, a vrátil je zástupkym zalupcl proto, ze z uctu
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seznal, že objednávku zprostředko,vala, aby je tedy firmě vrátila. Nelze
ledy v jednání žalovaného, spatřovati takový čin, z něhož žalující strana
mohla dle § 863 'Obč. zák. soudi,!i, že žalovaný schválE clodávku" nebo
přijal ji jako reální ofertu, když opak dal zřejmě n"ijevo. Na tom nemění
~Í'C zák~z vydati knihy zástupcům uvedený na účtě, neboť i kdyby jej
zalovany četl a jednal protI němu, nejde z toho najevo, že přijímá dodávku na své jmén'O, nýbrž mohlo by to mm jen ten ná'sledek, že ručí
~,a škodu tím ~~n;k~?u. Avšak Š'l<oda nevznikl'a žalující tím, že žalovaný
jl l<n}~y nevmhl oPrl'!;liO, nýbrž tím, že zástupkyně ž8!lujíd 'l<nihy této
nevrahla. Dopushla,-h 'se tato snad nepoctivo'S,ti, jde to na vrub žalujíd
když si nepoCtivou zá'stupkyni sjednala.
'
N e j vy Š š i s o u d obnovil roz,sudek prvého soudu.
Důvody:

Jestliže žalovaný kni·hy, žalujíd 'stmnou mu zas,lané, avšak jím neobjednané, nevrátil této, přímo, a,však vrátil Í'e jejÍ' zástupkyni, třebaže
nebyla oprávněna vrácené knihy přijímati, nelze z této ,skutečnosti vyvo~o~a.ti, že !alo:~a!1~ neobjednanou dodávku kni,h mlčky přijal jako
re~I~1 ofertu .zal.Ujl'CI fI,r;uy podle ~ 8.63' obč. zák, naopak z toho, že knihy
v.rat~, pr,otoze j~ neobjednal, '! z: ~e dlÚ'~esl zástupkyni firmy, aby byly
flrme vraceny, Je nepochybne zreJmo, ze nabídku žalobkyně nechtěl
přijmouti, nýbrž ji odmítnouti. V rozhodnutičí,s. 12685 Sb. n. s., na něž
se dovo,latelka odvolává,j<de o jiný slmtkový podklad, neboť tam žalov~ná strana, zb~ží pře?,al~ clruhému k ,prodeji. V tomto' bodě je'st tedy
vytka nespravneho pra\'Ol'ho posouzeni ze strany dovolatdky neoprávnena. žalobkyně opřel'a však 'Svůj žalobní nárok tal<é o to, že žalovanÝ
s docl<1nými knihami protiprá\'ně di.spono,val, a vytýká i v tomto. bodě
ndivolacímu soudl! pr1ivní mylnost; výtka tato jest opodstatněna. Ten
jemuž bylo dodáno, zbož, neobjednané, není povinen je vraceti, ani j~
opatrovati, ježto nestane se tím, že převezme zbo.ží do. Sové detence,
uschovatelem zbOŽÍ> podle § 957 obč, zilk, (srovnej Dr. Klang: Komentář
k obč. zák. z r. 1934, svazek lL, str. 864, Dr. Hanausek: me Haftung
des yerkaufers z r. 1883, díl L, s'tr. 235 <1 j.), nýbrž náleží tomu, kd,o
mu Je zaslal, aby si zbo,ží Hi něho vyzvedl' a učinil O něm opatření, která
uzná za vhodná. Ujme-li soe tedy přijímatel vrácení zboží, aniž se o tom
cI?roz.U!měl s odesílatelem, ob-stará tím véc náležejíCÍ' odesílMeH, tedy
vec Cizí bez příkazu, Odpovídá tudíž podle § 1035 obč. zák za všechn'O
zavi,nění, kterého se při tomclopus·tí a jedná-Ii při tom proti vů-li odesHa!elově, podle § 1040 obč. zilk. vždy za škodu, vměšováním se do věci
vzm:klou i za ušl~zisk Vrátil-Ii tedy žalo,va,ný l<nihy do bytu zástupkY?1 hrmy, bylo 'jeho. povinností přesvědčiti se o tom, je-li ,oprávněna
knihy pro firmu převzíti, a opomenul.U taJk ,učinit, ruči za toto, o,pomennU: Ale žalovaný odevzdal k,nihy do· bytu jmenované zástupkyně přes
to, ze na faktuře, kterou žalovaný četl, bylo nápadně vyti'štěno že zástupců-m se nemají, vydávat v žádném případě knihy ze zásilek, jeclnal
tedy přímo proti zákazu a proto mčí ža!uljíd firmě podle § 1040 obč,
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zák., ježto jíl<nihy nebyly její zástupkyní vydány. Bylo proto obnoviti
rozsudek soudou prvé stolice,
čis.15262.

Za trváni služebního poměru nemůže se zaměstnanec platně vzdáti
nároku na plat.
(Rozh, ze dlne 5. června 1936, Rv I 602/36.)

Žalobce byl zaměstruán ll' žalované firmy do 15. března 193~, ,l<dy,
'aJk tvrdí, byl žalovanou 'bezdůvodně propu'štěn, ?alo?ou, do:",""ha s~
broto na ž<lJlované mimo jiné náhrady mzdy za vl'lpove~m l,~lutu, Pr?tl
žalobě namí,tla žalovaná, že propushla žalobce duvod!1 e, Jez~~ z~n:ttlla
k němu pro jeh'Ů chování důvěru, a dá!'e, že žalov"ny prohlasemm ze
dne 19. ledna 1935 'se vzdal všech svých nároků ze 'slU'žebníiho poměr~
proti ž'alované. N i, ,ž š ís' o' ll< d Y uznaly podle žaloby, 'O d vol a c I
s o ll' d částkou Ui70 Kč.
Ne j v y Š š í s o, u d vyhověl dovol;iní potud, že přiznal žalobci
ještě částkU! 1.155 Kč.
Dů

vo dy:

Žalobce byl v době ,podpisu prohlášení -;e dn: 19, ledna. 1935 v,e
službách žalované firmy, ježto jeho prawv'l1l' pomer byl zalozen dopIsem ze dne 26. listopadu 1934 a trval do, dne 15. března 1935. Podle
d01'čeného již pmhláŠoení bylo se ža,lbbcem účtováno, byl zjištěn v jeho
prospěch zůstatek 2.205 Kč a ožal?lbc; pro~lá~i1, že :k~o~ě tOh?to, z~
statku nemá žádných ,požadavku z j<lJkehokoJ.I tItull,u VUČI zalovane flfme~
Ve sporu jde o plat za dobu od 26, listopMlu 1~34 clo, 1. l,e,do~a 19B"
a o tomto nároku: není zmínky ve ,sv rohu uvedoenem vyučtova~I" .~o:lle
§ 4 zákona čís. 154/34 Sb .. z. a n, má zaměstnanec" nebylo"h mc J:,:e~o
ujednáno hromaclnou ne1:i jecln?t1ivou: sml~uvo~, ~~r'Ůk na; pla-t prrm~
řený poměrům a ro,zsahu' podmku, a pevne ,slume J'est podle § 10 neJpozději mu vypláceti. na konej, každéhO' k,:lendoářníhom:ěsic~. Toto ,právo
nemůže býti smlouvou zkráceno, all! zrus~no (~ 5,3 'Sll. Z<lk.) , :- to am
dodatečnoU' úmluvou, Z těchto ustano'vem vyplyva, ze se zamesnnanec
za trvání služebního poměm nemůže platně vzdáti pnslušejícího mu nároku na plat a nes~jde na tom, v, k~eré formě se t.o 'sta!,?, Z~<lJ vzď~nú,,!
se ve smyslu § 1444 ohč. zák. Č!, )ako, v;so~ze~:em pr~pa~e, uznav~cI
smlouv'Ůu. Pla,tná i's,ou jen ujednam, nzavrena pn skoncenl' pracovmho
poměru, pokud jde o úpravu hmotných nároků, vzntkl~c~ teprve ?á~
sledkem tohoto skončení, (Čí,s.3750, 8157 Sb. n. s.), lezto. takovy'illl
ujednánírnisvobodná vůle zaměstn~nce (§ 869 obč. zák) ne~f, oh:ožena. Uznávací smlouvou o kterouz Jde, nebyl tedy dotcen narok zalobcltv i1a plat za dobu~d 26. listop<lJdn 1934 do 1. ledna 1935, jejž
stanovíl první soud :na 875 Kč a nikoliv v c~Jépož!ldovan~ výši 1.15;; IS č ,
Ježto žalobce v rozhodné době byl ve sluzba:ch zalovane firmy, nalezel
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mu tedy plat, a ježto pro-ti· výši pHsouzené částky nebylo námitek, bylo
tedy žalobci částku 875 Kč při'souditi a k tomu ještě další čá!stku
280 Kč, kterou odpočítal odvo·laci soud od svého pří'sudlm prvnílho
soudu jen v mylném předpokladu, že mu přimal za dotčený plat celkem
1.155 Kč.
čls.

15263.

Obecní zastupitelstvo jest oprávněno za účinnosti platového zákona.
se schválením d02Jorčmo úřadu samosprávného (§ 214, odst. 4 plat.
zák.) prominouti zaměstnanci z jiných služeb převzatému při jeho jmenování trvalým obecním zřízencem podle zákona čís. 16/20 Sb. z. a "'
čekatelskou dobu i započitati mu službu ztrávenou v jiném zaměstuání
(u politického úřadu).
Předpis § 103 mor. ob. zřízení nebyl zrušen předpisem § 212 plat.'
zák.
Zásah státního úřadu politického podle § 103 mor. ob. zřízení nepřekáží tomu, by se zaměstnanec nedomáhal podle § 24 zák. čís. 16/20
Sb. z. a n. výroku o svém služebním poměru a svých požitcích.
(Rozh. ze d\te 5.

června

1936, Rv JI 174/36.)

žaJIobce byl usnesením obecního za!stupitelstva ustanoven definitivním zřízencem žalované obce od 1. ledna 1929 na systemisované mí'sto,
při čemž mu hyl,a prominuta ,čekatelská doba a zap06t<1na doba, ji,ž
ztrávU ve státní. službě polHioké. To·to usnes,ení by,lo přislušným okresním úřadem zmš-enn proto, že odpo'fuje pl.atovémUl zákonU! Čí's. 103/26,
neboť jím byl porušen předpis § 25, odst. 1 plat. zák O' ,čekatdství, na
mí-sto zřízence, jímž může bÝlÍ! 'Ulstanoven jen, kdo vykazuje dva roky
nepřetržité slu~by jako plně zaměstnaná sílla, žalobce že všwk nebyl
vůlbec čekatelem ustwnoven, nýbrž hned zřízencem, což je pocHe § 25,
odst. 3 a 4 pro lll. pla,tovou stupnici přípulstno teprve po 5 letech čeka
telské služby. Ani 'schváIení' okresního, výboru, jenž .schváhl zařazení
žalohcovo do ll. platové stupnice zřízenecké 2. srtu>pně s dalším po;stupem od 1. .Jedna 1933, nena.byl' prý ža.Jobce nějakého práva, poněvwďž
nezákonná usnesení nemohou vyv;olati záko,nné účinky. žalobce ďomáhá
se žalobou, aby bylo, zjištěno, proti ža'lované obci, že jest pov;nna vyplácetit mu ,pl"t 3. stupně ll. platové ,s.(upnice znzenců, tedy Mavně
či'lllovného 9.900 Kč mčně a že není o'Prá~něna trvati na vr.rcení' částky
3.389 Kč a srážeti mu; z tohoto důvodu z měsIčního slulžného ,čá!stku
1.10 Kč měsíčně. žalobě byl;Q. vyhověno s o Ul d Y v še ch tří s t 0'Ii c, n e j v yš š í m s o' u cl, e I I z těchto
důvodů:

Jest především
toho,to sporu, zda

třeba rozřeši,ti předurčujicf otázku, Merá
předpi,s § 212 plat. zák. čís. 103/26 Sb.

jest jáJdrem
z. a n. byl

ušen usneseními obecního zastupitelstva žalované obce, jimi,ž byl
· PO{obce ustanoven definHivním zřízencem, ač !:ebyl uSylfiov;n ~e~atel~~,
za .... 'ž mu byla do časového postupu zapocltana predchazej1cI' sl~z a
· a l~~ 23 měsíců a 22 clní. Dovolací sou;d uvážil o u~edené ?tazc"~
· C\to:ú,prava služebnich poměrů a požitků obecních .zaTl!estnancu pat:1
ta ráv vyhražených obemIm zřízením. samo~prav;,:e pusobnoslI obo"e
do ~1 mor. obec. zříz.). V tom směru jest iprede~slm rozhodnou vul~
(~ecního zastUiPitelstva, pro~evená jeho usnesemm (sro-v. roz~,odn~lI
~, 115'7 a 12547 Sb. n. s.). Předpisem § 212, 'odst. 1 plat. zak. ČIlS.
~~3/26 ~b. z. a n. byla však volnost uvedené úpravy, obme;ena~o':Ud.
že služební' požitky a právní nároky zwměst~~ncu. obCI, pko,zto vereJnoávnÍ'ch korporací .neslilějí- - nehledic k vyj1mkam stave~ym v od~t. 2
pr 3 § 212 _ přeswhovati míru jednotlivých druhů plato,vych a ~Iuzeba. h práva nároků s,tátnioh zaměstnanců stejné nebo' ro-vnocenne katen~~i.e a stejný-ch služebních, j~kQŽ i rod.inný'ch poměr~. Z to~o ,ply,ne
~ásad", že za platnosti' zák. čís. 103/26 S,b. z; a n. n~sml obec:,1 zamest~
nan.ec míti rozsáhlejší platová a služe?m pr~va a narol~y, nez. obdoh~y
zaměstnanec s,tátní, a to do všech dusledku (srov. ·nalez n~Jv .. s~Jfav.
solldu čís. 9028 Sb. Bohus,lavovy). Pokud :jde nejprve, o pfO'n:lln~lI cekatdství stanoví sÍ'Ce platový zákon pro- zřízence ve 'statm sluzbe v § 2.5,
. odst.
že zřízencem může - s výjimkoll \lJve,deno~ v odst..5.- ~y~1
ustanoven pouze ten, kdo v témže oboru státm spr~~ysku,te'D?e ~tra~l~
stanovenou čekatelskou dobu ve zřízene~k~ kateg~:", ve kter~ ma byt!
ustanoven, _ ale v odst. 5 se dále pravI, ze ~fO' znzence p!aÍl obd~b';,e
ustano.vení o· zkrácení a prominuti .čekate],s~e~oby, platna pod:e \ '~
odst. 6 pro úřednílky. Podil'e toho Jest zk.racem. n~bo l2;oml,~uih, Čt1 a"
telské doby jwk I] státních uřednílků, twk I u st~llm~h w:enc~ zasad~e
přLpll'stné a může je ze zvlášt~ z"áva~nýc~" sluzebmc~ .duvodu P:~'V?h~l
vládla k souhlasnému; n.rv,rblu ustredmho ura~u .a ml"~lIster~tv~ fma~cI.
Je-li prominutí čekatelské doby přípustné u ·statmch.zmencu, treb~s J:~
za předpokladů stanovený~h v.§ 7, odst. 6 plaJt. zilk, n~l'ze ~ t?m, .z .
obec ,prominula svému zhzencI' .č~kat:lsko~ do:bu, spatr.ovaJÍl ~nznan;
rozsáhlejšíoh služebnÍICh práva naroku, n~z ma o~do?ny ~~m~s!nane~
státní. V §§ 7, odst. 6 a 25, odst. 5 plat: ~ak. ob~azena z~lastm uprava
příslušnosti úřadů oprávněných 'POVO~ltI, "a~y cek,,;t~l,sk~ dob~, byl:
zkrácena nebo prominulta, se vztahuje zreJme Jen na uredmk~ a, znzenc;
ve státní službě a nelze ji wzši,řovati j, 'na zřízence ve 'slu'zbach O~CI:
neboť jednak to nel-ze z § 212 plat. zák vyústí a j;d:n~k to v)1plyv,:
z úvahy že zkrácení nebo promin-wH čekatelské doby zaVI'SI na pOSQ~Ze~l
Qtázky, , zda jsou v tam kterém pří'padě zvl~ště z~važné služeb~.: d~~
vody, a že toto posouzení, pOlkud jde o "obe?m z~:nestna~ce" nemuzeyz
podle povahy věci příslušeti: vládě, ~stre~mm~ ur~du; statm~UI a m!m=
sters-t,vl] financí, jež by závažnost ,slme'bmch ~uv?d;u Ul ob,:cmch zam~st
nanců ani nemohly posuZO'vati, nýhrž :jen obCI'';' J~ko, zamestnavatellkam,
pokud se týče dohlédacím úřa~ům, 's~mosp;a~~y;m v~ smys.l.u, § 212,
odst. 4 plat. zilk. Rovněž z"poctem prt:dchazeJ!~' ~Iuzby ~ Jluem osl~
žehnim :poměru nebo jiném zaměstnání Jest 'U' statnrch ::~me~tnanc~" za;:sadně přípustné podle § 142 plat. zák. Pokud jde Q! pnslusnO'st madu
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oprávněných povoEti toto za:počtení, platí tu obdobně totéž, co bylo
právě vyloženo o prominutí- čeka<telské doby. V souzeném případě byl
sice žalobce <ust"noven obecním zřízencem, ač ne,byl čekatel<em, a byla
mu započítána předcházející služba do, doby potře~né pro zvýšenÍ' služného, ale stalo, se tak na zá:kl"dě u'sneseníobecnilhq' zastupHelstvaža_

lované obce ze dne I. ledna 1929 a 15. února 1929 whvlo to, také schváleno, podle § 212, odst. 4 plat. zák. čís. 103/26 Sb.' z. a n. okresním
výborem v H. jalko samosprávným úřwclem. Nižší, soudy n~pochybj,]y
tedy po stránce právní, pokud uznaly, že ust"novením žalobce jalw zří
zence žalované obce, ač nebyl ustanoven ,čekatelem, a za:pQčtením jeho
předchozísl,u~by do doby pro zvýšení slnžného, nebyly porušeny předL
pi,sy platového zákona, zejména předpis § 212. K dovola:telčiným vývodům, že u'sne'sení obecního zastupi,telstval byla zrušena zásahem státní
moci a že tím pozbylo právního významu i jejich ,schválení' okresním
výborem jest :při;pomenou,ti totO': Jest ovšem správné, že ustano'vení
§ 103 mor. obec. zříz. O' právu státního úřadul politiCJkého, zakázati
výkon usne'seníobecního za'stupitelstva i tehdy, upravUljí-li se jim služehní a p,latové poměry obecnÍlCh zaměstnanců, nebylo zrušeno před
pisem § 212 plat. zák., neboť § 212 tohoto zákona ulpravuje :jen schval'nvací činnost samosprávných úřwdů dohlédwdch v příčině obcí, kdežto,
§ 103 mor. obec. zříl. se týká dozoru státních úř"dů poHti<ckých nad
obcemi' jako sam,osprávným,i, !korporacemil zákazem vý1konu usnesení

abecníiho zastulpi:telstv" za účelem ochrany zájmu veřejného. Jde tudíž,
v obou pří'P<tdech o, úřední ,činnost právní povahy zcela od sebe odlišné
(viz nál. nejv. správ. soudu čís. 11574, 11958 a 8683 Sb. Bohusl,avo,vy).
Z"sab státního úřadU' poHUckého podle § 103 mor. ohec. zříz. nemůže
všwk býti na překálóku tomu, by se žalobce domáhal na soudě podle
§ 24 zák. Čí,s. 16/20 Sb. z. a n. výroku o svém služebním poměru a
o svých služebníoh po,žilcích. Zá,kaz výkonu, vydaný státním úřadem
politickým, jest 'sice účinný proti žalo,vané obci, ale jen do, té doby,
dokud nebude jina:k rozhodnuto příslušným ,soudem na z"kladě podané
žaloby, neboť z"kazem výko'nul usnesení obecního, zastupitelstva byla
sice vázána obec, ale nemúže jím býti dotčeno a ~nemožněno, u!platňo ..
vání, nabytého soukromého práva žalobcova, a dojde-li k pravoplatnému
soudnímu rozsudku pro žalobce přiznivému, jest pak pro obec závazným
tento rozsudek a tím pozbývá účinnosti zfrkaz výkonu, vyslovený Státním úřadem politiokým. To jest zřejmý dů'sledek vyložené již zás"dy,
plynoucí z ustano,vení § 24 zák. čís. 16/20 Sb. z. a n. Posu:wje-li se věc
s mredených právních hledi'sek, není třeba se obírati otázkou, zda by
bylo, lze na souzený pří!pad použíti: též Ulsta:novení § 151 Ns. 7 plat. zák
čís.

15264.
Jde o zmatek podle § 477 čís. 4 c. ř. s., dal-li procesnl soud, ač
chudá strana žádala o zřizeni advokáta k sepsání odvoláni, toto sepsati
dožádaným soudem do protokolu přesto, že pro to nebylo podmínek
podle § 465, odst. 2 c. ř. s.
(Rozh. ze dne 6. června 1936, R I 485/36.)

Do rozsudlw prvého sondu, jímž byl" její žaloba na uznání otcovstvi
a placení výži;vného za:mítnut.~, hod~a:]a, podati žal?b~yně o~v;>láJ.~í a
wžádala pmcesní' soud, alby ]1 hyl za učel.em sepsanl odvolaJm znzen
~ástupce chudých. Pwcesní .sou~ tuto ž~dos~ ne~yřídil, ntbrž P?~t5'u,pil
spi~y okresnímu soudu, v Jehoz obvode mela zalobkyne bydllste, .s~
žádostí, by s ní (jejím zákonným zástupcem) bylo sepsáno odvolanl
protokolárně, což se ta;~é ;ta'lo.
,d vol a .c ~ s o u d odvo!á~í Qdmítl
proto, že pro 'p~otokol,arm ,sepsam odvolam ?eby:lo v mIste SO~dIU,
LI něhož odvolam bylO sepsano,podm'llllek druhehn odst. § 465 c. r. s.

?

Cl e j v y
zmatečnost

Š š í s o u rl zrušH rozhodnutí usnesení obou sowdů pro
a prvému snudu uloži,l, by dále po úkonu jednwl.
Důvody:

Odvolací soud odmítl odvolán.í ž"lobkyně, které bylo v poslední den
lhtlty odvnlací sepsáno' do soudního protoko'lu u okresního 'Soudu, kde
mají sídlo dva advokáti. Toto protokolární odvolání' bylo dáno na poštu
dne 2. září, 1935 a došlo 4. září 1935 k procesnímu soudu, který p"k
vyzval advokáta chudých žalobkyně k dodate,čnému: podpi,su tohoto odvnlání, čemuž tento v dané lhůtě vyhověl. Odvoladmu soudu dlužno
,při<svědčiti, že toto odvnlfrní je nepřípustné (§ 465, odst. 2, § 471 tis. 2
c. ř. s.), pokud se týče opolóclěné (§§ 464,468 odst. 1,471 čí-s. 2 c. ř. s.).
Z doslovu § 465, odst. 2 c. ř. s.: »v mílstech, v nichž nesídlí alespoň
dva advokáti,,, (Orten, in welchen nicht wenigstens zweí Advokaten
ihren Si,tz haben), a také z do'slovu § 90 záJk. o soud. org. (zwei oder
mehr Advokaten) ply:ne' jasně, že proto:kolární sepsání odvoli<ní není
přípustno, jakmile v :mí!stě 'soudu, sídli al:espoň dva advokáti. Podpis
advokáta ,se podle § 467 Čí's. 5 c. ř. s. vyžaduje toEkn na od;voladm
spi,se podaném ve formě přípravného podání (§§ 75, 78, 467 c. ř. s.).
Odvolací návrh daJný do protokolu nevyžaduje podpisu advokáta (§ 465,
odst. 2 a § 467 Čí'S. 5 c. ř. s., § 9'0 zák o' soud. org., § 133 j. ř.). Než
i kdyby byl v projed:nfrvaném případě odvolací spils, poda,ný zprvu ve
formě protokolu a opatřený dodatečně podpisem advokáta, považován
za odvolací spis ve formě podání, byl podán opO'Měn,ě, neboť byl dán
na pnštu dne 2. září 1935, tedy 'Po uplynutí lhůty, která běžela od doručení rozsudku 17. srpna 1935 po 14 dnů do 31. srpna 1935, který byl
dnem všedním (sobota). Než přes tO' nelze odvolání odmítnouti, :jak to
u'činil odvolací soud. Poručník nezletilého žalobce žádostí ze dne 26.
srpna 1935 požádal wdvokátní komoru v P. O' přidělení advokáta jako
. zás,twpce chudých k seps,rni odvolání. Twto žádost byla advokátní ko"
morou dne 28. srpna 1935 postoupena procesnímu' 'soudu. Tento soud
dožád"ním ze dne 28. srpna 1936 za,slal SlPi'sy druhému okresnímu
soudu, aby s poručníkem žalobce bylo sepsáno odvolání. Tento' postUiP
se však pří,čil ustanoven! § 9ú zákon.a O' ,soudní organisaci, který před
pisuje, že v případě, kdy chudá strana chce podati odvolání proti' roZsudku okresního, soudu, není však pro ni zří,zen advokát a odvolání' do
soudního protokolu sepsá:no býti nemúže, má procesní soud k návrhu
Civi1nl rozhodnutí XVIII.
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nebo z mocí úřední usti>novítí úředníka státního zastwpitel~tví nebo
soudu k s~psání a včasnému podání odvolání. Blíže je věc upravena
v § 133 j. ř., který také nařizuje, že ustanovení zástUJpce chudýoh v uve_
d.eném případě má opatřiti procesní soud; úřední zástupce k sepsání
odvolání ustanovený má pak odvo,lánú sepsati na z;ílkladě soudních spisú
do nichž má nahlédnouti (§ 133, odst. 4 j. L). Ježto procesní soud, kte~
remu žádo·s! poručníka žalobce došla VČi>S ve lhůtě odvolací, seneza_
chovi>l podle uvedených u:sti>novení zákona, a ježto v důsledku jeho
postupu bylo odvolání podáno ztPúsobem nepřípustným, pokud se týče
~lko1i včas, je H~, zalo~ena zmatečnost podle § 477 'čís. 4 c. ř. s., ježto
zalobo byla nez"konnym postupem soudu odňata možnost před odvolacím soudem projednávati. Bylo proto rekursu vyhověno a napadené
~'snesení zrušeno spolu s řízením jemu předcházejícím, pokud je za'sazeno zmatečnO'stí. Zmatečností- není zasaženo ustanovení' zástupce chudých žalobci, ježto tím byla - třebas ne úplně - vyřízena :jeho žádost.
Zmšením zmatečného ří,zení se vrací právní rozepře do stadia, v jakém.
byla před tím (§ 478 c. ř. s.), v daném připaclě dne 28. srpna 1935, kdy
došla soudu žádost žalobce o u'st"no,venf zástupce ohudých prosepsárií
odvolání. Ježto VŠaJk žalobci byl již mezitím ustanoven zástlli]Jcem chu~
dých advokát, který zároveň se stí~ností podal dne 2. duhna 1936 ode
volání, bylo toto odvol,ání podáno včas ve Zlbývající lhůtě k tomu běžící.
Bude pwto nyní ni> soudu prV'ní stolice, aby stejnopis tohoto odvoladho spIsu domčíl odvolatelovu odpůrci a dále podle § 468 c. ř. s.
jednal.
čís.

15265.

K § 1 čís. 6 ex. ř.
Ani vyznačenim obsahu v odevzdací listině nestala se dědická do.
Iloda opatřenim (rozbodnutún) civi\níhosoudu podle § 1 čís. 6 ex. ř.

(Rolh. ze dne 9. června 1936, R I 486/36.)
P r v Ý ,g o u d povoli'l vym,;hajídmu věřiteli Josefu S-ovi proti Ba;fhoře S-ové na základě odevzdací Hstiny mobilární eX<lkuci k vydobytí
pohledávky, jíž jest mll dlužnice povinna zaplatití podle dědické dohody, poja,lé do odevzodad listiny. Rek u r s n i· s O;ll d exekuční návrh
zamill.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovoJ,acímu rekursu.
Dů

vody:

PrV'ní soud povolil ui>vrženou exekuci podle odevz.dad listiny okresního soudu, jež (pokucl jde o vymáhajícího věřítel'e a oba povin.né) zní
takto: »Okresní· soud odevzdává pozůstalost po Anně S., soukromnici,
v ceně 255.723 Kč 50 h ku ipozústalosti této ze zákona bezpodmínečně
za dědice přilhlásivším se pozůstalým dětem, mezi nimi i vymáhajícímu
""HteH Josefu S. a .povinn-é Barboře S., jejichž dědícké přihMšky na

byly na zá,kladě dědické posloupnosti ze zákona a dědické
"v tomto" protokole obsažené, takto: Celou p.ozů'~ta:O'st obdrží
povinná Barbora S. s da,l.ším dědicem prol! tomu stejnodllne do vlastnictví, že v tomtéž poměru zaplatěji pozůstalostní dluhy a, že j~~?~~
dědických podílů d~ 1. 7. 1934,se 4% úroky ~ bez Iomho~~I~O zaJ!~te~~
vyplatějí sourozencum určité častky, a mezI mml vym"hajICI~,u. vent~'1
Josefu .S. obnos .53.3?7 Kč 56 ~ ru:kou spole~nou a nerozdllnou. Tln;
prohla'šujc se projedn,anr za skoncene.« Jest o!a~kou, zda tato od~vzdac!
lí'sHna jest exekUJčmm htulem stran pohledavky Josefa S. puvodne
'3.3Oí Kč 56 h, nyní ve zbytku 7.807 Kč 55 h s příslušenstvím. Exekuč
~Í111 titulem po rozumu exe!óučního řMu j~ou po,?le. § 1 ,Čí'S. 6 ex. ř.
»opatření,« civilní,ch soudů, vydaná v nespomych pravolch v~cech p:o~d,
pokud podle p!edpisů, P:O: ně pla~ných moho:, býti vykonana. T;!11lto
předpisy pro ne pIMnyml JSOU nym ;rstanovem § 50, odst. .1 a ~ zakona
č. 100/3í Sb. z. a n. (srov. rozh. c. 13~49 Sb. n. s;J. !Im .v~ak není
ještě řečeno, že všechna usnesení vydi>na v nespornem Tl'Zenl jSo.u (za
podmínek § 50, odst. 1 a 2 cito.vaného záJkona) tak~ exeku'čním tltul~m
ve smyslu exekučního řá:du. Aby se jím staJla, mUSI vyhovoval! I svym
obsahem tomu, co exekuční řád všeobecně předpisuje,pro- exe!óučnf
titnly (§ 7 ex. ř.), zejména mu'si vysloviti povinno'st k urči,tému plnění.
Toto uložení povinno·sti musí, 'Se ,projeviti ,jako výron rozhodovací čin
nosti soudu (§ 3,1, odst. 1 a 2 uvedeného zákona). Při tom nezáleží na
vnější formě rozhodnutí, nýbrž na jeho vnitř?í P?d~,tat~. Hlavní, o?s~h
odevzdaci Hstiny uvádí § 174 nesp. pat. Doslo-lt jl~ pre~ ,odevz?a,nt'm
k rozdělení' po,zllstalosti, má, býti na to v odevzdacl' hs!lin~ odkazano:
Tenlo odkaz na »dědickou dohodu« jest vyznačen v prvmm odstaVCI
shora cít~viVllé odevzdad listiny. V druhém odstavci odevzdad listiny
jest přičleněn podrohný obsah, d~di?ké do~ody, kt::ou .po~le ~rotokolu
ze dne 13 pwsince 1933 uzavrelt dedlcove na nota"stvJ. Tlm, ze obsah
tétO' dědické dohody jest vyznačen v odevzdací l,istlně, nestala se dě
dioká dohoda »opatřením« (nyní rozhodnu1ím) civilního s>ouclu pc>
rozumu § 1 Č. 6 ex. ř., a nelze na základě odevzdací Hstiny samé, 1. I.
jejího prvního odstavce, který nemá náležitostí vytčených v § 7 ex. ř.,
domáhati se splnění povinnosti,stanovené dědickou dohodou, v exeoud

přiiaty

~Ohody

kučním ří'zení.

čís.
Při žalobě

o náhradu šloody podle § 1326 obě. zák. stačl již možbránit poškozenému v lepším zaopatření a v ži-

zmrzačení
uplatnění.

IIOst, že bude
votnim

15266.

(Rozh. ze dne 9.

června

1936, Rv I 1612/34.)

Žalobkyně (školačka), jež byla autem ži>lovanéhO' při automobilO'vé
nehodě zmrzačena, domáhá se na žalovaném náhrady škody z důvodu
§ 1326 obč. zák, že jí její zmrzačení, brání v lepším zaopatření. Ža,lobě

'o'

-
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bylo vyhověno s o u d y vše c h tří s t o I i c, n e i vy š š í m s o udem v otázce, o niž tu ide, z těchto
d fl vod

ů:

Názoru žalovaného, že nejde o trvalé zohyždění, nelze přisvědčiti,
bledlc k po,sudku znaleckému, který zkrácení' pravé nohy a vadné utváření v klouíbu k01enním označuje Zl' trvalé as určitostí nemůže při~
pustiti, že by odborné ,ortopedkké léčení' ;;púsobilo úplné vyléčení a
oďstranění této vady. JSou proto bezpodstatné vývody do'volání, že žaloba o odškodnění' z tohoto právního důvodu jest předčasná, V rozhodnutí Čí'S. 11394 Sb. n. s. bylo vyložen'o, že bloha o náhra,du škody z tohoto důvodu není předčasná pro-to, že poško.zenému nevznikla dosud
škoda, ježto mu dosud neucházl výdělek. Stačí již průkaz možnosti, že
bude zmrzačení brániti poškozenému v lepším zaopatření a v životním
uplatnění. Tomu taik jest v souzeném případě, neboť bylO' zjištěno, že
pravá noha žalobkyně jest zkrácena a vadně utvářena v kloubu kolen_'
ním tak, že její obů'ze je'st nejistá, nevytrvalá a kolébavá, a že uvolněni
kloubové jest patrné i,pro laika, který mu,si poznaH zkrácení nohy, když
se žalobkyn,ě postaví, poněvadž se vzacdu a na stmnu prohne, žalO'bkyni byla přisomena přiměřená čás,tka pro trvalou a zohyžďujki těles
notL v,adu, která může býti na překážku jejimu lepš,mu zaop&tření v životním uplatnění, i pro zmařenou vyhlídku na zaopatření se provd~ním.
Jsou proto bezpodstatné vývody dovolá,ní, že »eleme-rut případného
úbytku pracovní způsobHosU musí z úv",h o od,škodnění pro zohyMění
býti zcela vyloučen«.
čís.

15267.

Byl-li na opověd' druhého veřejného společníka vymazán zemřelý
veřejný společník, bylo tímto zápisem vyznačeno zrušení společnosti,
nebylo-Ii smlouvou ustanoveno, že společnost má dále trvati s dědici
zemřelého.
(Rozh, ze dne 9. června 1936, R II 217/36.)
P r v Ý s o u d vyhověl, návrhu, Arnolda L. na z"'psáni změn y v obchodnim rejstříku vyznačením úmrtí druhého společnika Heřmana L.
Rek u r s 'll i 's o u d ná"rh zamítl. D ů vod y: Veřejnou obchoclnrspolečnost »F. L. a S6ha)e« tvoří dva spol,ečníci, a to, Arnold L. a nyní již
zemřelý Heřman L. Každou změnu firmy jest sice dle čl. 25 obeh. zákona vyzna:čiti v obchodním rejstříku (čl. 12 obchod, zákon&), avšak
zde jde o to, zda f i r m a trvá vůbee dál,e jaJko firma jednotlivce, jak
tvrdi- Arnold L., či zda tomu taM není. Při dvou veřejných společnídch
nemůže být pochyby o tom, že úmrtím jednoho z nich z",n,iká společ
nost i&ko taková, že tedy na.stává její zrušení, a že je třeba přistoupi,ti
k likvidaci společnosti. Společnost nemůže dále tvořiti pouze jeden '&POlečnik, a mohlo by jH jen
otázku dalšího zněni firmy, a tu tvrdí

°

Arnold L., že dle dohody se zen;'felým H.eřmtll?e;n L. .má býti firm~ v;,den a dále jako stará firma. Nen'I proto tr;ba. resI:t otaZ'k~, ~d~ ny~l zustalý jediný společník Arnold L. jest 0J'rav~en sam oom~n:J,~ umrt: d;uhého společnika, či zda k tomu Jest treba 1 podpISU dedlcu zemre~eho
společníka, když jest ne,sporno, že firma měla být xn&men~na obema
společníky, a to proto, pooěv&dž nemůže být v obchodll,m rejstříku vy:
značena změna spol;ečnosti, která již dále netrvá, ale Jde pouze
nutne
. vyznačení zrušeni společ~osy. Jeist pr~to žádost A~no.~a L., ~by ze.mřelý Heřman L. byl z .reJstrrku vym~zan, n~ro,:ed,íeln~ ~ nezaJkonna,
poněvadž společnost o Jednom členu Jest pOJmove nemozna.
N e j v y Š š í, s o u d obnO'vi,1 usnesení prvého soudu.

°

Důvody:

Podle usnesení rejstřílkového soudu byl k opovědi společni,~a
ArnO'lda L, v ohchodním rejstříku vymazán veřejný společ-nílk Herman L., ježto zemřeL Nebledl'c k tomu, že se tato, op:ověď~~ala~a ;ýslavné vyzvání' rejstříkového soudu, jež bylo doruceno, te; pr~vmmu
zástupci Villemíny L. a stalo se pmvopla,tným,?ylo uvedenym zaplsem
též projeveno, že s,poleonost byla zmšena, kdyz nebylo. s~louvo~ s.tanoveno, ja;ks'těžovatel<ka sama tvrdí, aby 'Spol'ečnost s deďlcI zemreleho
dále trvala, neboť v takovém případě nastane ovšem úmrtím jednoho
ze dvou společníků veřejné obchodní' společnosti jeji zrušení, ,poněvl'd~
spol,ečno'8t o jednom členu jest pojmově nemožná. Otázka vša~, zd,a,!:,a
na'Stati likvidace spol,ečno,sti, bude řeš,;na ve~poru, ktery, za~aJ~~a
vdova Vilemína L. dŮ'8ledkem pravoplartneho dmheho usnesenr rel,strrrko,vého soudu, Oko,lnost, že VHemin.a L. nebyla slyšena o' opo'vědi
Arno,ld& L. nemŮ'že býti pří6nou pro zrušení ,prvého usneseni rejstříko
vého soudu, když ona sama oznámHa rejstříkovému soudu n&st",lou
změnu.

čis.
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Závodník musí při řízení silostroje i na závodní dráze vynaložiti
zvýšenou opatrnost podle § 1299 obč. zák., aby se vyvaroval všeho, co
by mohlo diváky ohroziti na zdraví a životu.
.,.
.. ,
Jde při automobilových závodech o spoluzavureni dl~ stOJ1Clho
na místě, kde může závodní stroj ze závoditi dráhy snadno vyjeti a bezpečnost diváka ohroziti.
(Rozh. ze dne 9. června 1936, Rv II 232/36,)
žalobce .přiihl,jžeje jako divák motocyklovým závodům, pořádaným
žalovaným Moto- Autoklubem v M., byl těžce zraněn .při havarii, která
postihla při závodě žtlllov&ného závodníka Arno,šta V. Z toho důvodu
domáhá se na obou žalovaných náhrady škody. Niž š í s o u d y
Ulznaly podle žaloby, odvolací soud čásllmu 60,000 Kč, nenznav na
spoluvinu žalohcovu na úraze.

_.

Čís.
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Ne j vy Š š í S o u d uzmal na spoluvinu žalobcovu na úraze a pnznal mu proto z ti-Iulu požadované náhrady škody polovici uvedené
čásvky.

Duvody:
Pokud jde o otázku zavinění a ručení spolužalovaného Amošta V.,
Ueba poznamenati toto: I když jest snahou závodnika vyvinouti na závodní dráze co největší rychlost, aby dojel co možná nejdříve k cíli
nel-ze jej i při této jeho snaze po docílení nejvyšší rychlosti zprostiti
povinnost!, vynaložiti při fÍ<zení silostroje i na závodní- dráze zvýšenou
opatrnost předpokládanou v § 1299 obč. zák., aby se vyvaroval všeho,
co by mohlo při závodní dráze stojící- divtuky ohroziti na zdraví a život,;ch. Byla-I_i žalo·vanému V. pO'vaha za1áčky známa, poněv.adž tam den
pored tím trainoval, a bylo-lii mu známo, že jeden závodnik sena tomtéž mílstě za<bU a 'že jiný zá,vodník z dráhy vyjel, tedy byla ryohlost
100 km, kterou žalo'vaný na tomto mis.tě jel, rychlosti přespřílišnou,'
podle průměru nepřipustnou, a ona právě přivodila, že Ž<llovaný nedovedl sHostroj o·vládnouti, vjel do přílwpu a konečně i do diváků. Nižši
soudy pwto nepochybily, když uznaIy i na zavinění spolužalovanilho
Arnošta V. Otázku. s,po·lmavilnění žalobcova neposoudHy vša'k nižší
soudy správně. Nesejde na tom, že místo, na němž Ž<llohcestál a závodům přihlížel, nebylo Označeno pořadatelstvem závodu jako nebezpečné a že z toho mí·sta- diváci- nebyli vyl<lizováni., když jinak mí,sto to
bylo skutečně nebezrpečné. Žalobce zúčastnH se několika- aUltomobilových závodů a musilo· mu proto býti známo, že státi v mistech před
zatáčkou nebo za. ní, ať už to bylo v »ja!kési!«, či v »ii'sté« vzdálenosti
od ni, je nebezpečné. žaIobce věděl a věděti mwsil, že jde o rychlostní
závod a že s,táti poblíže zatáček je vždy nebezpečné, poněvadž silostr.oj
múže v zatáčce snadno z jízdní dráhy vyjeti a bellpečnost sto:j'íciho tam
diváka ohrozilti. Nehledě ani, k tomu, že polkejní ředitelství v M. vyhláškou zakázalo obecenstvU! státi a přihHžeti závodům na n<!bezpeč
ných zatáčkách a zdržovati, se na mí_su,ch uza-vřených lany nebo vstoupiti do jízdní dráhy, káže již rozumná opatrnost každému di,váku, při"
hHžejicímu automobi-lovým silničnim závodům,nestavěti se oll'" místa,
kde může závodní stroj ze závodní dráhy snadno· vyjeti a bezpečnost
diváka ohrozi·ti. žalobce musil při náležité pozornosti sezna_ti nebezpeč
nost svéh:o stanoviště, takže rpostavi'lrlÍ' se přes to na ono mí'sto, učinil
tak na vlastní- nebezpečenst,ví a není tedy jeho spoluvina na škodné
událos·ti o nk menši než zavinění žalovaných. Bylo proto podle § 1304
obč. zák. u",nati, že škodu mají nésti obě strany stejným dUem.
čis.

15269.

Us1:anovenia zákona Č. 66/1925 Sb. z. a n. o exekúeii na výmenky
platia aj o exekúcii na právo poživacie, ktoré si rodičia pfi odstupe ne·
hnutefnosti vymienili ku svojej výžive.
(Rozh. z 9. jÍlna 1936, R III 197/36.)
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s

II cl I. s t o I i c e povolil medzi i'llým aj exekúciu. vklad?m exek čného záložného práva na požívacie právo, ktoré ma exekutka za;

. ~ené na nehnutel'nostiach zapisaných v poz. kn. protokole č. 115 atd.
IS
D Rek li r z n y' s ú d čiastočne ~menil usnesenie súdu I. stolice
ob ce .
.
,
b d
.
exekúciu na spomenuté požívacie právo povohl s tym o me zemm,
~e ~xekútke musi zostať vol,ný ročitý úhrnný požHok peňa-žitých. a n~
turálnveh dávok, čít"'júc v to a,j byt, v úhrnne] hodnote ~.OOO Ke. D 0. 'o cl ý: Rekurz.ný súd na základe pnpo]eného abeeneho. svedectva
v'sťl1j:e že hodnota doživotnéhopožívacieho práva povrnne] nepresaZl·
,
k
.
d·l' . d 'h sve
huje ·1.000]<č ~ P?dra t~ho!o. svedect~a, a o a] po· a. ur~ -ne o_ ~ =
deetva konstatuJe, ze pomnna ]e 76 roen~ vdo~va, nemal~tna, a vydrzo
vaná svojím synom. Rekurzný súd preskumavsl usneseme s.udu, I. st~
liee v napadnutej častí ústi'l, že podaný rekurz treba pO'sudzo.vat podl a
§ 64 lit. 'a) exek. zák. v znení záck. za dňa 1. apríla 1925.č. 66 S? z.
a n .. ktorý odpovedá ustanoveniu § 33-0 exek. por. platneho v, hlst?rických zemi·ach a ktorého ustanovenia maly byť práv~ cltovanym z~
konam prenesené i na SIo-vensko, a· ~o zret~el'om na tl'eto· usta:novenI<l
dospel rekurz:ný súd k tomu pr~svedcemu, ze,}eku~z~ pO-~Inne] strany
nemožno uipreť člastočne] opravnenoslI, ked ze podl a nazom rekuTzněho súdu niel v súdenom pripade žiadneh~~ dovodu, aJbf sa so ;;retel'om na hOTe uvedený skutkový stav nepouzl,lo uS!<lJnovema § 64 hrl. a)
exek. zák. v znení- z"kona zo dňa 1. apri;a 1925 e. 66 Sb. z. a n., leho
hoei v súde,nom príp<lJde nejde výslovne o vým.enok v .smysle, eIl?vaného zilkona ktorým sa vo vlastnom slova smY'sle rozumre veene pravo:
požadovať ~d vlastníka Tol'.!l'k~ej .sesie na výži",u i-sté dávky, ktOTé s.a
vym;eňu<jú pri prevode ro.l'mckel Se-Sl,e na. de-II v -~rospech radl:
čov, aby holi v starobe zaopatreni, preca ,;de. o t~ke pl.ne~l'e, klore
sa úplne pod.obá výmenkovému plnemu, .ked z~ ]e,ho ~~e].om Je za«)p~
treni,e zost3Jrlej matky nalbyvatel'a v úvahu :pn.~h:adza]UClCh ~.'nehn,utel
n()sU, ktorá si pri kh postúpení synovi ~yhrad~la na ".e dozw?tne požívani.e, kloré vecne zodipovedá vymienemu v hl,stonckych z~lffilaeh ,~b
vyklého výmerrku a j-e i v súden·om prípade výhmdným zdro]om ObZl~y
exekútky v starobe. Preto rekurzný súd hl'<lJdia'c na tú s~utočnosť,. ze
nejde o privB,egovanú pohll'adávku, zmeml usnes~n~e sudu L stoh,ce
v n3Jpadnulej časti v tom smysl-e, že povolil exekuClu .s, obmedzem,;,
v smysle dtovaného zákonného- ll's:tanovenia, tedy po vysku 4.000 Ke.
Na j v y

Š

š í s úd rekurzu nevyhove1.
Dóvody:

Bezpodstatná je námietka, že rekmzný súd poruši,l ,právo, lebo vraj
nie je tu daný zákl,ad pre pouzi-He zák?na čis., 66/lg~5 Sb; z. a ~;,
ked'že exekútka nie je výmenká"kou, hOCl má :pf3JVO dOzlv·otneho POZlvami.a zaistené na nehnutel'nO'sUach zapí,saných v poz. kn. pro-tokole
či.s. 115 ~bee P. Výmenkem tr<lba rowme-ť po.žilky alebo práva, ktoré
vlastník nehnutel'no-stí, postupujúc ieh osobe druh'ej, vyhr2Jdw]e (vy:
mieňuje) sebe alebo tretej osobe na dobu svO'Jho života alebo trete]

-
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čís.

-

15270 -

osoby alebo na dobu určitú. Pod!'a stálej súdue'J r<l!xi b
'5766,.6610) ustanovenie zákona čís. 66/1925 ~b z S . n. s. ČI.~. ~148,
plneme v ,pří'Padoch podobných v mienk
.
' ... ,~ n. pl",tl aj pre
najn;a u ZClsta_rlých rodičovo Reku~zn' súd _~~ ~,~IU ucel zao~atrovací,
koveho stavu správne clospel k '
Y_ .
aklade zlMeneho skut.
.
,nawru, ze v tomto ·prí'pad . ď d '
. e s~ a<ne predpOkl'ady pre poži-tie z"kona ČÍls. 66/1925 Sob
'u podl" h
d"
. Z. a n. aj hll'ad,acc na to '
, :. ,a ,ore I>ve eneho Ide o výhradný _ t d
"
ze
obzlvy exekútky v jej stacrobe.
e y nezbytny - zdroj

čis.

15270.

Púhe vykonávanie domovnlckych prác -

ho'

prIk

.

'

domu _ nezakladá ešte domovnicku
I
. ~l. Z
azu vlastmka
podáva zrejmá v01'a strán založiť d~ uV~'ky]esthze sa z okolností ne,·

pomer.*)

VOIC

(Rozh. z 9. júna 1936, Rv III 40/36.)
Vendelín K., zomr m1l!nžel žal bk
b 1
a, mal okrem 800 K!č 'mesačného -:I_at~ne, dO' sl'~hfm žalovanej firmy
raloy byt se sverLem a kúrením.žalobk v. ome za ovan~1 fIrmy n",tuuprata.vala kanceláde žalovam~' firm yna za mesačny :~Iat 300 Kč
čistiH povodne n"jomníd domU' ;,ami
,.Chodbu a schodl'ste v d~me

Je'
~.:n~~~::l,Š~e r~~~,~;~!' ~a~~;t~nejr!i,rm~ ~dp_~il~"~ZlmZS;eeb~~o~~;'~iv~I~:i

nechá. Od toho času žalobkyňf p~ed~,~~~ie~~~'~ IC\'M~ v hyte nepochodbu a schodište raz d t " dň .., . ' , o fO ovenne zametala
Okrem loh.o ot ' '1' - I bOk y_z a .lOh umyva]a a čl-sli-Ia dvere a obloky.
vara.1 za a. 'yna aleJ m - I
.,
nicke práce nekonali a riadite!' K .. ~lilZe v nocI hranu. Iné domova chodník preddomo~ ~~musi~ ~:,:c ~'az sw výsl'?v~e v~jwdrj.], že dvor
Pod!'a stanovilska žalobkyne však d
lebo ~ed me 'Su domovní,kmi.
n;ovníckych prác z príikazu ri'adi';el'a,~saf~:r:~ntVaní~spomenutýCh doy
mcke] smluvy w žalobou, ktorú tu ide dom 'h ,[m _ut~re~m domov:
svojho manžeI,a púsúdenia odmeny ;a k a a.a Sda za o~, ~yna po smrtt
O b a n; ž s- " e .s'u'd y za
• l
b
' .. zona.nte
prác.
o' li'
zaml,etly
d
domovR."ckYCh
.'
.
domovnickej smluvy nedošlo ani konklud _ t o v 0_ u: ze k"uzanenm
spomenuté domovníiCke I ráce len v ,_~n ne, a ,ze z~lobkynako,nala
upratovačka resp: v rá!i služeb. :h""n: CI JeJsluz.ebneho pome!u "ko
toh~O, t.,;k ~~ jej ~vláštna odmen~e z~~~~~~~i'si~]Ch~~mr. manze!a za
a I ' Y s S I S u d dovolaciu ži-adosť žal'Obkyne zamíetDI.

!;t,

°

A

'P0me;

čis. 6966, 14995

(Úl',

sb, čjs, 2506).
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aleho jeho oprávneného zástupcu, vydaným na základe kolektívnej
smluvy a doručeným zamestnancoví. Sám výkon domovníckych prác,
uvedených v § 1, bode 2 cit. zák. domovnÍICku smluvu nezakl:adá (srov.
rozhodnuti,e Sb. n. S. Čí's. 6966), ~ližU.2,!<olnQ§.tL])~ppaáva,s,":,_~~Ji.il,'l
vMa .st"in ..:?a,]{}žiť. domovníc:kypomer.. žalohkyňou tvrdená a nižšímí
súdl1li zistená okolnosr', "Že' ilaéntel'~za;lDviiitej K. dal príkaz zomr.
Vendelínovi K., manželovi žalob:kyne, ktorý bol u žalovanej zamestnaný ako sluha so stálym mesačným platDm, a žalobkyni,
ktorá za mesa,čných 300 Kč upmtovala kancelárie žalovanej li'rmy, aby
vykonávali tiež práce domovní-cke, a že žalobkyňa a jej manžel tomuto
príikazu vyhoveli, nenahradzuj-e zilkonom čís. 82/1920 Sb. Z. a n. v § 1
bode I predpisané náležitosti vzníleu domovníckej smluvy. Neobstojí
preto tvrdenie dovolacej žiadO'sti, že domovnkka smluva pod!'a citovaného. zákona, :hola, med-z i žalobkyňou a žalovanou- založená tým, ,že
žalobkyň a vykonávala domovnícke práce z príikazusprávou žalovanej.
Zákon Čí,s. 82/1920 Sb. Z. a n. ponecháva v § 4 vlastníkovi domu výslovne na voli, aby domovnicke práce vykonával sám alebo leh dal
obstarávať svojími slu'žebníkmi, a stanoví, že na týChtD sa domovnicky
zákDn nevzťahuje. Z tohlO plynie, že nie každý, kto vykonáva prá'ce domovnícke, je domovníkem pod!'a cit. zákona, ale len ten, ktorého domovnícky pomer boOl založený sposobom uvedeným v § 1 cit. zák. Z toho,
že žalovaná vystavi'la žalobkyni potvrdenie zo dňa 27. júla .1933, že
žaJobkyňa je domoV'ní!Ókou. v jej dome a že v ~pore č. Cpr 557/33 pred
pracovným súd,om zavedenom uzna],a, že žalobkyňa je u nej domovníčkou, dá sa vyvodiť iba to, že žalobkyňa' domovnicke práce konala,
ale ani toto potvrdenle ani toto uzna-n,ie, že žal:obkyňa je domovníčkou,
nestačí pre nedostatok náležitostí uvedených v § 1 bode 1 zitk. čís. 82/
1920 Sb. Z. a n. k vzniku domovní-ckej smluvy podl'a tohoto zákona.
Je preto' správne zi-steni-eodv,oladeho súdu, že domovníeka smluva
podl'a citovaného zitkona medú stranami uzavretá nebola, a že v dosl,edku toho neobstoji žalobný ,nárok o tento zákon o:prený. V dovolacej
žiadosH prednesená ok01nosť, že v spore č. j. Cpr 65/33 pra.covného
súdu v B. bolo ,pravoplatne rozhodnuté, že 'medzi stranacmi :jestvoval
pomer domovnicky, z citovaných spisov nevysvitá.
čís.

15271.

Uplatňovaníe nároku na náhradu škody, vyvodzovaného z konanla,
ktorého sa dopustil za:mestnavatel' p o skončení služebného porneru,
. nepatrí pred pracovný súd.

(Rozh. z 9. júna 1936, Rv III 344/36.)

Pra:~vný
clomovníoky v sm)"sle zákona čls. 82/1920
a n. mOze byt podl a ustanoveni a § 1 hod
.,
_,
alebo písomnou smlurvou a-Ilebo p' .'. ' u 1 c~t. zak. zall,ozeny
Isomnym prepvom vla'stníka
S.

15271 -

•

Dovody:

') Srov. Sb. n.

čís.

.

Sb , .
ustnou
domu

L.

žalobkyňa domilhaJa sa II praCÚ'vného súdu žalobou, podanou na
svojich bývalých zamestnavatel'ov: I.-lI. žalovaných nithrady škody,
ktorú údajne u_trpela tým Iwnacním žalov,"ných, že I. ž"lovaný napísa!
dňa 17. j(ma 1935 v lisle II. žalovanému o odbDrnej sposobHosti žalob-

-

čís.

15271 -

_

Čí,s.

15272 -

15273 -
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kyne nepravdivé a jej nepriaznivé veci a že ll. žalovaný tento list, žalobkyňu vážne di,skreditujúci, rozširoval medzi z<Hnestnav"te!'mi dotyč
ného praeov,ného odvetvia. Ďil!!'ší žaJohný prednes žalobkyňa v odvolacom pokračovani odvo,lal",. Podl'a prednesu žil!loby bola Ž<llobkyňa zamestnaná u I. žalovil!ného do 30. aprHa 1935 a potom u II. žalovaného,
kde vystúpila z práce clňa 14. júna 1935.

ob a

ni, ž š i e s údy spor meritóme prejednaly a žalobu zamietly,
účinnosti a spor zastavil.

Na j v y Š š í s ú d ieh rozsudky zbavi,!'

Dóvody:
Žalobkyň a predniesla v žalohe, že zo zwmes tnania oU II. ža!lov"ného
odjš!'a dňa 14. júna 1935 a vi'acsa nevráti.Ia. Zanikol tedy skl'žebný pomer medzi žalobkyňou a Jl. ža,lovaným dňom 14. jÍlna 1935.
Po,d!'a nesporne zi.steného skutkového stavu za'sla" I. žalovaný II. ža_'
]ovanómu list, naktorí' zakl'adá žalobkyňa žalobný nárok proti prv menovanému, dňa 17. júna 1935. Tento list nemá ná],ežilto'stí potvrdenia
o zamcstnaní, uvedených v § 44 zák. čís. 154/1934 Sb. z.a 'll., 'l~bo
nebol vydaný zamestnanci, nemá potvrdenia o dobe a siposobe zamestna'nia, a ani nie :je pí,saný tým del'om, aby nil!hradil ,potvrdenie o zamestnaní, ktoré sa vydáva zamestnancovi, aby sa ním mohol kedykol'vek
a proti konrukol'vek vykázať, najma, aby sa ním moh0.1 vykázať zamestnavatel'om pri h:I'adanJ. mlesta, keďže bol písaný zameslnava1el'ovi,
s ktorým ža,lobkyňa krátko predtým zamestnaneoký pomer zruši·kl. Je
pretosprávne rozhodnutie odvoladeho súdu, že tento dopils nie je potvrdením o zames:tnaní, vydamým pocll'a § 44 zák. ČíIS. 154/1934 Sb. z.
a n., ani ho nenahradzuje. Rozhodnutia Najvyššieho súdu uverejneného
v Sb. n.s. pod ČíIS. 219'5 na súdený prípad nemožno pou'Ži'ť, leho tam
i,šlo o informa.čný Ii'st zaslaný bývalým zamestnavatel'om novému zamestnavatel'ovi, u ktmého sa zamestnanec uchádzaI n mlesto. V súdenom prípade však ide o informačný list, zaslaný l. žalovaným II. žalovanému po tom, keď služebný pomel' žaJlobkyne s týmto hol zrušený.
Spory, ktoré vznikly z konaní' po zrušení sl,užebného porneru, nepalrb do (vemej) príslu:šnosti pracovných súdov, lebo táto.,iprís1ušnnsť
je daná podYa § 1 zák. čís. 131/1931 Sb. z. a n. len p"e spory, vrniklé
za služebného pome;ru zalnže.ného 's'mluvou súkromoprávnou, tedy spory,
ktorých skutkový základ vzniko} za trvania služebného pomem,
Proti II. žalovwnému v~ni'es,la žalobkyňa žalobU' na tom zákláde, že
ll. ža!'ovaný list zo dňa 17. júna 1935 TO'zširoval meďz; bratislav~kými
zamestnavatel'mi toho 1stého pracovného odvetvia a že okrem toho ':podávalo nej v dobe trvania sl:u'žehného pomeru nepriazni'vé a nepravdivé
posudky. Na pojednávalní, konanom pred odvo.],acím súdom dňa 9. januára 1936, prejavil zástupca žalobkyne na výslovnú otázku Súdu,
v čom spatruje škodu, ktorej náhradu úada, že vidí škodu výhlčne v tom,
že žalobkyňa :bola rozširovamím listu v Bratislave a na cdam Slovensku
znemožnená. Týmto prejavom ohmedzj,Ja žalobkyňa zá!ldad žaloby proti
ll. žaJovanému len na rozšÍ'rova'l1Í1e dopisu a upulstHa od žalobného. ná-
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roku na základe rozširovania nepravdIvých a nepriaznivých zpráv za
trvania služobného pomeru. Uplatňuje tedy žalobkyňa aj P;O;i !\Ž~'~
vanému žalobný nárok vzniklý z konanta tohoto. p~dzms,e~l,s ~Ize ne o
omeru, nie je tedy ani pre tento spor pracovny su prtS usny.
"
p prísl:ušnosť pracovného súdu je výlui5ná. Ide ledy o ~po,ru p~ekaza~
iúCLl okolnosť bodu 1 § 18~Osp;, ktorej s.i všima dOVO,]aCI sud z uradne]
.1Jovi,nnósti, a bolo preto ucmene opaLtrema ako sa stalo.
čis.

15272.

Pri ipOčitaní lehoty, určenej na protestovanie zmenky v § 37 zmenk.
zák" sa na sviatočné dni vóbec nehľadi.
(Rozh. z 9. júna 1936, Rv IV 112/36.)
Proti zmenkovým platebným prikazom, vydaným, na žia:do~ť žalujúcej ba"ky, nami'etaly I. žalovaná Verona S. a ll. za,!'ova:na flrma ~',
"edzi iným zánik zmenkového práva 'Pre opozdeny protest. S u a
~ rve j s t o I il c e námi<Ctkam žalovaných, založeným n,a zánik z:me~
kového práva pre OIpozdený protest, vyhovel a zmenk~ve :platebne pnkazy zbavi,l, účinnosti. Ocl vol a c í s ú d rozsu~?k sud,;, prve) StO!I~~
zmenil a zmenkové pllatebné príkazy ponechal v ucmnoslt;. Na] ,v y s, S I
S Ú cl dovolaci.e žiadosti žalovaných zamletoI, dovol'acm na-dost ll. zalovanej medzi iným z týchto
dóvodov:
II. žalovaná v dovolacej žiadosti uplatňuje porušenie pravidiel zme~
kového úkona, ktoré vidi v tom, že pohl'adáV'ka bola proti ne] pnsu~
dená, ho'CÍ 'Protest, potrEJbný k zachovani,~' ~m:nkových 'práv proh ne],
stal sa opozdene. Sporné zmenky boly srocne dna 5 . .lanuara ~ 932, p;eto
protestovamie dňa 8. ,janulára 1932 je opozdené, hoc I 6 .. pn~ar ]e d~om
sviato'čným, lebo druhý deň po splil!tnostt zmentek, 7. pnuar bol vsedným dňom.
..
§ 3Táto dovolacia sť"žnosť je neodóvodnená. Pod]'a predpisu
I
zmenk. zák. protestovami'e má sa stať najpozd;!ši'e dfltlhÝ,vše~ný deň ~o
spl"tnosti zmenky. To znamená, že ~;eba,poc,tať len vse~ne d~y a ze
sviatočný deň 'nielen vtedy sa nBpoota, ]estll ]e posledny,n:t, dnom lehoty. Sviatočný deň 6. jali1uára 1932, tedy do lehotysa nepoCJ.ta a preto
je posledný deň :protestnej lehoty 8. januára 1932.
čis,

15273.

Nebylo-li nic jinéM ustanoveno, musí býti první čt~rtin~ nejvyššího
podáni hotově u soudu složena (§ 152, posl. odst. ex. r.), trebas budou
převzetlm dluhů rydražitelem zapraveny vice než tři čtvr.tiny nejvyššího
podáni.
(Rozh. ze dne 10. června 1936, R I 614/36.)
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"'pravena o zaopatřovací požitky dle zákona o starobním pojištění a

P r v Ý s O u d povoJi1 podle § 154 l. ex. ř. opětnou dražbu nemovi_
tosti, maje za to, že vydrwžitelka nesplnila, pokud jde o složení ne,ivyššího podání, dražební podmínky. Rek II r sní s o u d, vyhr"div svému
usnesení právní moc, uložil prvému' soudu nové jednání. O ů vod y:
Podle § 154 ex. ř. z"hájí! se opětná dražba nemovi,tostí. nezapraví-Ii vydražitel včws a ř:>dně nejvyšší podání. V daném případě složil" vydražitelka na nejvyšší podání 27.460 Kč jako vaJdium čásťku 4.100 Kč a
první knihovní věřitel prohlásil pí.semným 'podánim, že nežádá hotOVé
vyplacení své poMedávky ve výši 38.500 Kč. Není sporu o tom, že nejvyšší podání jest tudíž zapraveno. Na věd nemůže nic měnHi, že 'proti.
pohledávce prvního knihovního věřitele byl podán odpor, neboť o tomto
odpom soud dosud nerozhodl a není zn"mo, jak s pohled:>v~ou hude
při ro·zvrhu naloženo a rozhodnuti tomu nehe předbíhati. Při řešeni
otázky, zda< vydraži,tel nesloži,1 včas ř"dně nejvyšší podáni" nehe míti
zřetel jen ke stavu věci až do roku· nebo do mzhodnuti o rozvrhu nejvyššiho podání, nýbrž jest přihlížeti i k dalšímu vývoji věd (Sb. n. s:
čís. 10491). Vydra<žiltelka má právo ve smyslll § 154, odst. 2 ex. ř. složiti zadržené částky nej'lyššího pod"ní i s úroky k sOlldu, ba dokonce
s opětné dražby sejde, na;bízel-H '1ydraži-tel. 'I dovolacím rekursu proti
povolení opětné dražby doplnění' chybějíd částky nejvyššího podání.
Sb. n. s. čís. 13029).
Ne j v y Š š í' s o u d obnovi,l usnesení prvého soudu.
Dítvody:
Podle schválených dražebnich podmínek hyla;ydražitelka povinna
složiti u soudu v hotovostil do 14 dnů čtvrtinu n.ejvyššího podání, zbytek
ve d'lou stejných měsilčnich splátkách, první nejpmději v měsíci, druhou nejpozději ve 2 měsídch po tom, "'dy příklep nabud.e právní· moci.
Souhlas zásta'\nních věři,telů, jejichž pohledá\nky pravděpodobně budou
uspokojeny z nejvyššiho podání, s převzetím dluhu mohl, phvodíti odečt-ení jejich dávek od pGsI.edních dvou splátek. První čtvrtim nejvyššího
podání musí býti hotově ll- soudu složena, není"li za souhlasu vym:>hajidho věřitele a I~nihovních věřttelU ustanoveno nic 'jiného (§ 152, pos!.
odst. ex. ř.), i když budou :převzeÍÍlm dluhů vydražitel'em zapraveny více
než tři čt'lrtiny nejvyššího podáni. V dražebníoh podmin'kkh nebyla
taková odchylka u.stanovena, vymáhají,ci věřitel vyslovil se proti započtení převzaté pohledá\Cky prvního knihovního věři,tele ll"! první
splátku tím, že podal: ná,wh na opétnou' dražbu·. Vydraži-telka složila jen
v"dium v hotovosti částkou 4100 Kč, která nedosahuje čtvrtiny rtejvyššiho podání. Nezapravila tedy včas a řádně ani prvni splát"'u na nejvyšší pod:>ní a právem povoH! první soud opětnou' dražbu podle § 154
ex. řádu.
čís.
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K § 17 rozl. zák.
Povolení rozluky manželství rozvedeného z výhradné viny manželovy odporuje dobrým mravům, byla-Ii by manželka povolením rozluky

~nný manžel musil si býti toho diísledku vědom.

(Rozh. ze dne 10. června 1936, R I 656/36.)
.

Manželství ,stran, o jehož rozluku P?dl~ § } 7 rozL úkona uspuje žadatel bylo k jeho žalobě rozvedeno z vyhradne je.ho vlny. P ~ v Y s o ~ d
návrhu vyhověl a povoUI rozl-uku. R elk u r snl s o u d navrh_ za"ml,tl.
D ů v O' d y: V případě, kde rozvod b~l, vrslove.n IP?uze proto, ze zal~á se k žalobě m"nžela o rozvod pnpo]l.la a uznano n~. rozvod z vy.~and ě viny l11'<l'nžela a tento nyní žádá rozluku, nestač, jen zkoumal!,
'dra ~. u 'u podmínky' .pro 'povolení roz,"uky cile § 17 roz.!. zákona, nýbrž
z a• JSo . ,u'r"e·d·nI·' m·o,cl·· . zkoumati zda by ,povo,Jem. rozIuik y nepnclo
"'"'1 s
.e
d I.uzno z
.
"
. r' . trdobrým mravům, a nelze proto roz!uku. zejména tehdy povo I.l!, ~es .Ize
. u prokázány okollnosti, že mwnzel, jenz chce rozluku, spachaJ čmy
~~~vod odůvodňující úmyslně za tím účelem, by Sl k rozluce d.?pomohl,
t tak by manželku přinutilI k r.ozvodu, a rozvodu pak pouzll k rozfuc~ kl~rý tedy dopouštěje se důvodů rozvodových na rozluku s?ek~~
'l anebo když třeba t"ko.vé spekulace tu nebylo, rozlukou m.a byh
Iov a ,
. tk'
I' "t" pensi nebo
řipravena m"nželka o důležité právo maj e; ove, zv as e . _ ,.
•
P"j<1ký podobný důchod (rozh. čils. 9333 a 10520 Sb. n. s). Ze oby za"
. ~~tel na rozluku· spekuloval, odpůrkyně ani netvrdI-la, a ~ vys-Iedku s,~o~u
rozvodového nO'lyšly také žildné okolnosti najevo, klereby :entov~avel
odiívodňovaly. N"pro-li tomu by povolením rozlu,ky mohla b'yhstezovatelce způsobena tě~ká újma majetková. Ze SpISU rozvodo·vych a rozluk;vých vidino, že žadatel jest ve oslllžbkh pivo~aru a ~á podle ~{jkon~
čís. 221/24 Sb. z. a n. nárak na duchod l~va~ld~1 a starobm a Odp;lfkY,n.
'"ko jeho manželce v případě jeho úmrl! nalezel by dle § 114:. Cl'!. zak.
~ár(}k na důchod vdovský po něm, llilkolí: však tehdy, kd)'by dosl,? k ro~"
luce manželství; to stwnoví § 115 cf!. z"~. ~ýslovně ..Z toho vI,~no, ze
by povolením rozluky utrpěla odpurkyne tezko!" m~!etk~von uJmI\ a
bylo by (udíž proti dobrým mravům, aby v danem pflp"de, kdyz dosl~
k razvodu z výhradné viny žadatele - tehdy žalobce -:- .;:;ro hju~boky
rozvrat jím z"vinlčný, povolena byla rozluka prol! .nevmr;e man. zel ce,
iež by tím ještě poš"'ozena byla vá,žně na svých majetkovych pravech.
·
" " , sou d ·nevyh·ove"1 dovol,acímu rekursu.
1 elvysS!"
N

o ů vod y:
Dovolací soud pouk<l'mje na správné odůvodnění .napade?"ého ?,sneseni, které vyhovuje stavu věci a zákonu. Ner?zh?duje, zamyslelc~I roz~
vodem výhr"dně vinný žadatel o rozlukll docJlenrm r~zl"-llky. manzdstv;
připraviti svoji manželku o zákonný její nárok?a pen~I po r;em, a ?yl-I'l
tudí,ž přímo veden úmyslem manželku na JejIch majetkovych Iprav~ch
poškGditi, nýhrž stačí k zamí,tnutí jeho n"vrhu po.dle §.17 ;ozlu~oveho
zákona j<lko odporujícího dobrým mravům, musIPl SI bylI dusledku
tohoto vědom (Sb. n. s. ČíIS. 9991 a 13388).
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Domáhá-Ii se žalobce zrušení smlouvy a vrácení kupní ceny jest
hlavním předmětem spuru nárok na vrácení kupní ceny, kdežto ~rok
na zrušení smlouvy jest jen nárokem předurčujícím.
Nároky na zaplacení výdajů spojených s koupí jsou nároky vedlej_
šími (§ M, odst. 2 j. n.) a nelze k nim při výpťlČtu hoonoty předmětu
sporu přihlížeti.
(Rozh. ze dne 10. června 1936, Rv I 1826/34.)
žalobce tvrdě, že kráva, jj,ž koupH za 1.870 ~č, -nemá výslovně smluvených vlastností, domáhá Se zrušení kÚlpní smlouvy a vrácení zapla_
cené kupní ceny a niuhrady výdajů spojených s koupí (živení a ošetření
zvi,řete, výlohy zvěrolékaře), celkem 2.349 Kč. Niž š í s o u d y zamíHy žalobu.
N e j v y Š š í so u d odmítl dovolání.
Důvody':

Dovolatel se žalobou domáhá výroku, aby koupě krávy dne 13. čer-.
vence 1932 uzavřená byla zrušena a alby mU' vrácena byla kupní cena
1.870 Kč s příslušenstvím. Hlavním předmětem rozepře j~ vrácení kupní
ceny 1.870 Kč s úroky. Nárok na zrušení, kupní smlouvy, který odvolacÍ.
sOlld dodatečně ocení'l na 1.870 !\jč, jest nárokem předu"čujídm. Pokud
jde o další nárok na zaplacení da,lšíoh výdajů spojených s tou-to koupí,
totiŽ náhrady za žívení a ošetření krávy, dovozné a útraty zvěrolékařské
prohlídky, jsou< tyto nároky vesměs vedlejšími nároky a ztrácejí svoji
samostatnost, byvše upllatněny vedle hlavního a předrčujídho náwku
na zrušení kupní smlouvy, a nel,ze proto, k ním při výpočtu- hodnoty
předmětu sporu hleděti (§ 54, odst. 2 j. n.). Podle § 502, odst. 3 c. ř. s.
ve znění před zákonem čis. 251/34 Sb. z. a n. pro spor tento platného,
nenl přípu·stnodovolá'llÍ do potvrzujícího rozsudku odvo,J"dho soudu,
když předmět, oněmž ·odvolací soud rozhodl na penězích neb peněžité
hodnotě, ne:převyšuje 2.000 Kč. Poněvadž v souzeném:příp"dě odvolací
soud rozsudek prvého soudu potvrdil a nejde dle uvedeného o hlavní
předmět sporu hodnotu 2.000 Kč převyšující, muselo dovol:'!nÍ býtí ode
mítnuto ja,ko nepřípustné.
.

žalovaní se zavázali žalobci, že mu zaplatí 5.000 Kč »za jeho námahu s prodejem domu a zejména za jeho práci ohledně nové zápůjčky«.
podle žaloby šlo o zápůjčku, jež měla umožnití žalovaným prodej ře·če
ného domu. žalobce a,ni netvrdě, že prodej domu z,prostředkoval, žádá
odměnu jen za zaopatření úvěru. Ža,loba byla zamítnuta s o II d Y
vše c h tří s t o líc, n e j v y Š Š j, m s o u' dem z těchto
důvodů:

podle vykládacího pravidla § 914 obč. zák. je prohlášeni' žalovaných
rozuměti tak, že žalobce má odměnu obdržeti jen tehdy, když jeho při
činěním skutečně dqjde nejen k uzavřeni smlouvy O zwpů-jčce, nýbrž
ke sku,tečnémU' vyplacení zapůjčených peněz, neboť jen toto ~kU'tečné
vyplacem peněz mohlo LIImo'žniti zamýšlený prodej. Z toho plyne, že
dostallečnoU' činností žalobcovou, která by mohla odůvodniti' námk na
odměnu, není poulhé vynajití osoby v zásadě ochotné k zapů1čení peněz
žalov"ným, nýbrž že podle úmy,slu stram měl žalobce, na něhož se žal·ovaný obr;ítill j"ko na zámožného člověka a nilkoli j"ko zprostředkovatele
z povolání, též opatřiti záruky, potřebné ok realisací zápůjčky. Žalobce
však ani nemohl na část zápůjčky opat-ří-tí ručitele, ani 'sám nechtěl pře
vúti záruku, nýhrž prohlásí,l, že s tím jíž níc nechce mHi, a že teprve
potom byl žalované straně opatřen úvěr zasálmuUm Karla W., který
sehnal potřebné záruky a umožní,l re"lisací zápůjčky. K uskutečnění
zápůjčky nedošlo tedy následkem činností žalohcovy, a on nemá nárok
na odměnu, poněvadž činnost, klerou on k uskutečnění zápÍljčky vyc
ví'l1Jul, mínula se cílem, neboť výsledku, za který byla odměna sMbena,
bylo dosaženo osobou jinou (srov. rozh. Sb. n. s. Č. 8099, 9054). Ro"h.
n. s. Sb. Č. 1372 se nehodí na souzený případ, neboť žaliObce nevyna10žH k uskutečnění ",půjčky vše, co podle smlouvy byl povinen vynaložíti, nýbrž 'nezaopatřením potřebné záruky právě on sium zavinil, že
nedocílí! smluveného a zamýšleného výsledku, to jest vyplacení' zápůjčky
žalované straně.
čís.

Zák. čis. 302/20 a 230/24 Sb. z. a n.
Závazek z vkladn! knížky předpokládá pravost podpisu zavázaného.
(Rozh. ze dne 10.

čís.

června

1936, Rv I 110/36.)

15276.

Zprostředkovatel, kterému byla slíbena odměna za jeho námahu
s prooejem domu a opatřením zápůjčky, jež měla umožniti prťldej domu,
l11á náro\c na odměnu pouze tehdy, došlo-Ii jeho přičiněním skutečně
k vyplacení zapůjčených peněz.

(Rozh. ze dne 10.

15277.

června

1936, Rv I 1956/34.)

žalobkyně domáhá se žalobou realisace vkl,adní kní'žky žalovaného
spolku dané jí stavi-telem L. jménem kalu-ce za dodržení stavehní,ch podmínek, aby mu uvo'lnHa zadržený.ch 5% z každé učiněné výplaty.
Niž š í s o u d y uznaly podle žaloby.
Ne j v y Š š í s o u d uložH prvému soudu, nové jednání a rozhodnutí.
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D

ů

vod y:

žalobkyně nežaluje z důvodu zástavního práva patřícího ji vůči sta_
viteli, nýbrž upl,atňuje právo držitele vkladní ,Ionižky k vybrání vkladu ..
Není tedy třeba řeši,ti vůbec .otázku právního poměru, I,lerý byl podkladem k vydání knížky a odevzdání' jí žalobkyni, ani otázku případného
mčenÍ žalovaného s,p.o1ku za vadné vystaveni kní'žky, když žalobkyně
neopírá o tyto dlůvody žalo-bní nárok na vý,platu vkladu, nýbrž jen
.o držbu knížky. Jde o V'kladní knE,ku ve smyslu § 1, odst. 2 zák.
čis. 230/24 Sb. z. a n., která má podle § 10 zák. čís. 302/20 Sb. z. a n.
povahu p"lpíru majiteli, svědčídho, twkže každý, kdo lakovou kní'žku
předlož;, jest pokládán za řádného držitele a jest mu vyplatHi žádanou
částku, pokud není' výplatě na překážku ří'zení umořovací o vkladní
Knížce nebo zákaz soudní aneb není-li "klad vázán způsobem připuště
n ým stanovami. Twkový cenný papk má hodnotu v sobě, o'hswh jehQ
jest jediným základem a měřítkem ,práva povi'ilnosU z něho. Poněvadž
tedy hodnota závazku z cenného papíru tkvi v něm, jest nutnou podmínlkou takového závwzJ<u skripturní akt se strany zavázaného. Ze spo~
jení skriptumího aktu s hmotněprávním významem takovéhO' zitvazku
se podává, že ,podmínkou platno'Stí závazku z twkového ,papíru jest pravost podpi'su zavázaného. Žalobkyně netvrdil·a zvlášť prav.ost vldadní
kni'žky považuj k jÍ' za pravou, ale žwlovaná namí-tla, že vkladní kní'žka,
o kterou jde, není pravá, poněv"dž znamenání ž"lovaného spolku neodpovídá stanovám, když podpis jednoho člena představenstva pod vy- .
tisknutým zněnílm jména společen,stva na první stránce knížky jest falšován, rovněž jeho podpils na třetí straně při potvrzení vkladu. Z toho
pak odvozo'vala neplatnas! vkladni knížky, ježto j<lk k znwmen"ní spole·čenstva, t",k k potvrzení Vlkladu jest předepsán podpis, .1. j. pravý
podpi's dvou členú představenstva. Ovšem doznala v žalobní odpovědi,.
že tuto vkJ.adní ·kníŽ!ku vystavBa a odevzdala stavil/eli L., aby ji použil
jako kauce. Ale v tomto přednesU! nelze shledávati uznání wni pravosti
podpisu onoho člena představenstva, ani platnosti v~ladn! kní!žky.
Pokud pak odvolací 'soud usuzuje z toh.o na doznání o "ydání kní'žky,
odůvodnHa ža,lovaná strana, že seznala falšování onoho podpisu teprve
po řádné prohlídce knížky, kterou mě,1 u sebe stále z<Ístu'pce ža.I!Obkynín.
Z toho nelze ;při pečlivém zkoumánÍ' obsahu přednesu ž~lované strany
usuzovati :na uznánÍI vkhdni klnÍlžky za platnou:, resrp. doznánÍi pravosti
podpisů zástupců. žalo·vaného, společenstva. Otázku' pl!atno'Sti její jest
tedy prohrwti na základě námi,tek žalovwné strwny. Tato nllhidla důkazy
'0 zfalšováni podpisU! zmíněného člena předS'tavenstva. První soud neučiní!. zjištění o pra,vosti podiPisu toho, pokládá pak za pravděpod.ohné,
že jméno ono vepsal do knížky onen ólen představenstva, který knížk1.l
vydával. Otázku pravosti podpisu toho,to člena předstwvenstva ža,lovanéhospolečenstva považuje za, nerozhodnou stejně i"ko odvolací soud,
který odvozuje uznáni platno!stil knížky hlavně z toho, že jÍ' žal.ovaná
podle svého doznání ve sporu svými zástupci vydala. Avšwk to nelze
považovati za uznání, platnosti, jak už bylo uvedeno. Právem proto 'shledává žalovaná strana vadnost odvol!aclh.o ří'Zení (§ 503 ČÍ>s. 2 c. ř. s.\

v tom, že nebyla probrána pravost uvedeného podpisu Josef~ Ř. Otázka,
byla-Ii žalobky~ě pjj,~abytí držby v~ladní~nížk~ bon~e. hdei i co d~
pravosti podpi'su v knržce, po p~i!p~de byla-h~ovl'ilna Jl ~k~umaÍl, n,em
rozhodná pro tento spor, v nemz se zaluJe Jen na pinem z cenneho
papíru a v němž rozhoduje jen jeho objektivní stav.
čls.
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Zásada, vyslovená v § 14, plsm. cl, druhá věta zákona čis. 320/19
Sb. z. a n. pro nzení o žalobě o rozluku manželství, platí obdobně i při
rozvodu manželství od stolu a lože.
(Rozh. ze dne 1O.června 1936, Rv I 1234/36.)
Proti žalohě na rozvod manželství od stolu a lo,že, opřené o rozvodové důvody odpovídající rozlukovým důvodům § 13 lit. e), h) rozl.
zákona, namm žalovaný mwnžel, že se žalobkyně nemůže dovolávati
pro opodstatnění žaloby !jeho jednání před vánocemi 1933, n~boť toto
jednání mu žalobkyně odpustila. Žalobě bylo vyh.ověno s o u d Y vše c h
tří s t o I i c, n e j vy Š š í, m s·o II dem z těchto
důvodů:

Rozvodo'vé důvody nejsou uvedeny v § l09obč. zák. výčetmo, nýbrž
při'klwdmo. K nim náleží výslovně též podle po'Staveni osob velmi citelné, opětované ubližování, což patrně odvolací soud chtěl naznači,ti,
uváděje podobný rozl,wkový důvod § 13, písm. e) z«kona ze dne 22.
května 191 9 čís. 320 Sb. z. a n. Již z povahy věci vypl:ývá, že žalující
nemůže uplatňova>t,i takové rozvodové důvody, které odpůrci již od·
pustil, ježto se tím žalob-ního práva vzdaL Ale odpuštění děje se v před
pokladu polepšení se. Provinil-Ii se manžel znovu, není .odpuštění, ježto
podmúnka jeho se nesplnila, na překážku, by i skutečnosti sběhnuvší, se
před tím, nebyly uplatňovány (rozh. čIs. 6300 Sb. n. s.). Tato zásada,
která pro řízení o' žalobách o rozluku jest výslovně stanovena v § 14,
písm. c) zák. ,Čí,s. 320/19 Sb. z. a n., ,platí obdobně při rozvodu manžeIstvf. Nezáleží na tom, zdali po usmíření manželů, a ludÍž po podminěném odpuštění dřívější,oh poklesků, nastaly takové skute,čnosti, které
j'jž samy o sobě stačily za důvod k rozvodu, naopak .nutno přihlížeti
k tomlL, zda z chováni se manžela po· smíření lze důvodně uswzovati
na to, že předpokládané polepšení, nenastalo. Ze tomu v projednávaném
'případě tak by,lo, plyne ze zjištění, že žalovaný již několik dní, po u,smíření manželů po vánocích 1933 z malicherné přičiny chtěl něčim hoditi
po žalobkyni, že na to- str"ny po tři dni spolu nemlmily a žalovaný
své manželce na Sylvestra v roce 1933 sděJi.], své neodvolatelné rozhodnutí dáti se rozvésti. Posllmje-li se tento výstup v sOLlvisl,o'Sti s dřívěj
šími, nutno souhlasiti s napadeným rozsudkem v tom, že žalobkyně
právem uplatňuje rozvodový důvod velmi citelného, opětovného ubližování podle § 109
Clvllllf rozhodnuti XVIII

obč.

zák.
41

-
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čís.

K §§ 904, 1478

Kdy se

obě.

Podle rozhodnutfčís. Rv II 802/33 stačí, že odvolací soud rozhodl
jen v důvodech rozsudku, že v první stolid jest příslušný sborový soud,
V rozhodnutí čís. Rv I 1349/34 vyložil nejvyšší soud přec\pis § 45 I.
j. n. tak, že rozhodnu U sborového soudu v otázce pří-slušnosti nelze
napadati nejen, když sborový soud rozhodlo své příslušnosti výslovně,
nýbrž i když tak učinil mlčky tím, že rozhodl ve věci samé.
Plenární senát, jenw,ž sporná otázka byla předložena, usnesl se
na právní větě sh'Ůra uvedené.

zák.

počíná promlčení

podle možnosti nebo až
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pohledávky, jejiž zaplacení shbil dluŽllik

se dá.

(Rozh. ze dne 10.

června

1936, Rv II 772/34.)

~alo~kyně don:áhá se ~alobou, zaplacení za·žalované pohledávky
tvrdlc, ze pohledavku tu zalovana 2. prosince 1929 uznala za svůj
vlastni dluh a zavázala se ji ~pláceti, žalobkyni podle možnosti. Proti
~alobě na.mí,t]a žalovaná promlče;;í zažalované pohledávky, protože prý
zalobkync nepokračovala řádně ve sporu. Před skončením jednáni
v prvnf stolici pwk přednesla, že žaloba jest :předčasná vzhledem k obsahu UlZná?l pohledávky z 2. prosince 1929 a žádala, by byly stanoveny
eV,enl. spla~kl ve smyslu § 9?4 obč: ;ák. žalobě bylo vyhověno s o u d Y
v s e ,c hi t T.I S t o II C, ,fl e ] v y Š S 11 m s o u ,d e m v otázce o niž 'u
jde, z těchto
'
,

D ů vody:

dťtvodů:

Tvrdí-li žwlovaná, že žaloba jest předčasná, uplatňuje tím, že ještě
ne~a~t~la s~latnost zaža}~vané P?hledávky. Promlčení všakpředpo
klada, ze pr~vo mc:hlo byb vykonano (§ 1478 obč. zák.), že tedy splatnos! 'I?ohledavky ~z na.stala. Promlčení pohledávky, jejíž zaplacení slíbil:

'

dluzmk podle moznostl nebo až se dá, nepočí,ná se už slibem takto platiti, ;nýbrž teprve, když nastala obj~ktivně možnost platiti u dlužníka.
Jesthže tedy žalovaná namítla předč~snost žaloby, tvrdila tim vlastně. ,
že splatnost zažalované pohledávky'-, ještě nenastala, což znamená, ž~ ,
lhůta promlčed nez"čala vťtbec běžetj. Dále však neuvedl.a žádné skutkové o~olno~ti o tom, ,kdy, nastala ,u.rií .mo~no;;t sp~áceti převza~ý dluh"
vktere dobe tedy mela zalobkyne"ob]ekt1vne moznost ,uplatmti SVOtl
pohledávku, což by byl počátek pqimlčecí lhůty. Podle vlastního před
nesu žalované není námitka promlčení odůvodněna.
čis.15280.

l!.znal-li krajský soud svou příslušnost byť i jen tim, že rozhodl
ve veci samé, nelze rozsudek napadati proto, že je příslušný soud'
okresnl.
(PI1en. ,rozh. nejv. soudu ze dne 12.

čeTVna

1936, Pres. 977/36.)

V rozhodnutích Sb. n. oS. čís. 217 a 2641, dále R I 482, R 1427/27"
1458/34, vyslovil nejvyšší, soud, že předpis § 45 r.
J. ,n; predpoklada, ze shorovy soud rozhodl. o své příslušnosti .po jed'nam výrokem.
~v II ~99/29 ~ ~v

!

Podle svého doslovu předpokládá § 45, odst. 1 j. n. r o z ho dn u t I
sborového soudu první stolice o jeho věcné příslušnostL
Podle § 41, odst. 1 j. n. jest soud povinen zkoumati svou pří'sluiínost
z úřadu, jakmile se věc u něho zaháji.
Uzná-Ii při tomto zkoumání svou příslušnost, neučinl n tom formálního usnesení, nýbrž :projevuje své kladné rozhodnutí tím, že položí rok
k ústnímu jednání. V dalším řízení, wzhodnesoud formálním usnesením
o své příslu~nosti jen, byla-Ii žalovaným nepříslušnost soudu namítána,
nebo pozná-Ii soud sám nebo na podnět žalovaného, že je nezhojitelně
nepřÍoslušným (§ 43 j. n.).
Rozhodne-Ii tedy krajský soud ve věcí samé, aniž se formálně usnesl
o své věcné přísl,ušnosti, poněvadž pro takové usneseni nebylo zákonných předpokJ.<l!dů, je v rozhodnutí ve věci samé vždy obsaženo také
kl"dné rozhodnutí o jeho příslušností a jest tedy i na toto rozhodnutí
použí.ti ustanovení § 45, odst. 1 j. n.
Tento výklad vyhovuje i plně úmyslu a účelu zákona. Dťtvodem,
proč zákon nepři'Pouští opravný prostředek proti rozhodnutí sborového
soudu o jeho vécné příslušnosti, není, že zákonodárce pokládal za dostaiJečnou záruku správnosti rozhodnutí o pří1slušnosti, rozhodne-Ii o ní
sbnrový soud, nýbrž záokonodárce pokládal za vedlejší, zda rozhodnutí
o příslušnosti je správné čili nk, když ve věci samé rozhodne sborový
soud, třebaže věc v pravdě náleží' před soud okresn!. To jest patrno
z toho, že zákon vylwčUlje podle obecně uznávaného a správ:ného výkl,adu § 45 j. n. opravný prostředek jen proti kladnému r'Ůzhodnutlsbo
rového soudu o jeho věcné příslušnosti, nikol·iv i proti zápornému, a
jest to i zřejmě vyjádřeno v materiál.iíoch (sv. 1., str. 57) větou, »že :pochybení protÍ'pTO!vidlům o pří,slušnosti je tu (t. j., rozhodne-Ii ve věci
krajský soud na místě soudu okresního) prakticky v každém směru ne. škodné«, a další větou, »že nenastane žádné zmenšení nbjetivních
zámk pro provedení' sporu a leho rozhodnutí, rozhodne-Jí spor výjimečně na místě okresniho soudU' sowd krajský«.
Zákonodárce chtěl tímto ustanovením za>brániti tomu, aby otázky
pří'slušnosti nebylo zneužíváno k protahování sporu a pokládal za takové zneužívání, kdyby spory o věcné pří·slušnosti byly vznášeny na
soudy vyšší stoHce také tam, kde o věci jednal soud, který svým obsaz"'lím poskytuje nejen stejnou, ba ještě větší zámku důkladného pro4"

-
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jednání a správného rozhodnutí sporu než soud, který podle názonr
žaj.ovaného je příslušný.
Tyto důvody platí však stejně, ať krajský soud uznal svou věcnDU
příslašnost formálním usnesením, čÍ' jen Hm, že rozhodl ve VěCI samé.
Jestliže zákon nepřipouští opravného prostředku proti rozhodnutí
kmjského soudu o jeho věcné příslušnosti, a to proto, ~e .žalovanrnemá
zájmu hodného ochrany, na tom, aby ro~hodoval o ve·cI okresnr soud,
když o ní rozhodne soud, který podle své organisace je soudem vyšším,
a již tím z",mčuje správnost rozhodnuU, ve větší míře než soud, jehož
rozhodnutí se domáhá žalovaný, nebylo by lze rozuměti tomu, že by
n~při'Pouštěl opravný' prostředek jen tehdy, když krajský soud mmá
svou příslušnost formálním usnesením, ale připou.štěl: by jej v tom pří
padě, když krajský soud uznal svou přfsl,ušnost tím, že rozhodl ve věci
samé. Neboť ",ní tu nemůže žalovaný mHi větší zájem na tom, wby rozhodoval o věci soud okresní, nýbrž může stejně jwko v onom případě
míti oprávněný záj em jen na tom, wby rozhodnutí krajského soudu ve
věci samé bylo· správné. MařHa by Se bez věcného, důvodu' práce již
vykonana soudem krajským po případě Í vrchnim soudem jwko soudem
odvolacím, a to jen proto, ~by byla v)"konán", znovu soudy, podle své
organi,sace ni,žšími, a tomu právě chce zabrániti ustanovení § 45,
odst. I j. n.
Dlužno tedy tomuto předpisu podle jeho smyslu a účelu rozuměti
tak že rozhodnutí krajského soudu o jeho věcné pří'SlU'šnosti nelze napadatilproto, že pří'slušným je soud okresní, a to nejen, když kra!js'ký .
soud rozhodlo· své pří-slušnosti formálním usnesením, nýbrž "ni, když
lI~nal svou pří'slušnost tím, že rozhodl ve věci swmé. Tím jest také vyloučeno, wby otázka příslušnosti l byla pře~koumácna v opravném řízeni
podle §§ 471č. 7, 477 Č. 3 a 503č. Ic. ř. s.
čís.
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o nárocích úřed/liků okresních hospodářských záložen ze služebních
smluv rO:llhoduji soudy.
(Rozh. ze dne 12.

června

1936, R I 404/36.)

Zal:ohce se na žalované okresní hospodářské záložně domáhá zaplaceni 42.000 Kč jako doplňku prémiové res,ervY' za sni·žení pojistné
doby ze 40 let na 35 let tvrdě, že jej žalovaná jako svého správce a
pokladníka nepoji'stila na třícetipětiletou služební a pensijní dohu
s účinností od I. ledna 1933, nýbrž ponechala v platnosti původní' pojištění na pojistnou dobu 40 let. P r v Ý s o n.r d odmítl žalobu pro ne-.
přípustnost pořadu práva. Rek u r sn f s o u d nevyhověv námi,tce
nepřípustnosti pořadu práva u,]:ožill prvému soudu, by o žalobě dále
jednal. D ů vod y: Podle § 30, odst. 5, písm. 1) z{lkona ze 6. Června
1924 čís. 128 Sb. z. a n. pří,sIuš!, ředi,telstvi okre sn! ho,spodářské záložny
právo usnésti se v plné s'chůzi na ustanovení nebo propuštěn! úředníků
a zří'zenců záložny a stanoviti požitky a nároky s místem spojené.

ČÍ's.
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V odstavci prvém § 36 u,stanovuje zá:kon, že ~editelství určul!e pise'!'nousmlouvoti úřednikům jejich požitky a dalsí nároky, a predpl'suJe,
"e ředitelství stanoví služebním, pensijním a disciplinárním řádem j'dkož
instrukcemi jejich práva a povinnosti a že základní platy služební nesmějí býti nižší než zákonné platební, minimum účetních úředníků
akresních stejné kvalifik"ce a doby služehní. V poslednl větě prvého
odstavce § 36 pak zákon doslovně ustanovuje: »Spory požitky a nároky úřednictva rozhoduje s k?neonou platno~tí zemský správní, výbor;"
Již z dosl0'\~u § 30,pí'sm. I) ~wk. v souvl~1,o.s(13 ~ 36 J~st u;suzovalI, z~
tyto předpISy maJl' na"m~sb 'Uls"ta~ovem pO~ltku a. na:?ku F;O urČJte
mí,sto, tedy úpravu pozltku s urcltym systemrsovanym uredmckym ml.stem spojených, při níž bylo se podle § 36 zá'k. říditi jistými směrnilceml,
zejmena platebním minimem účetníah úředníků okresních podle zásady
v zákoně" vytčené, a dále v)"ITIezení práva nárO'ků s obstaráváním ,ta,ko~
vého mí-sta spojených. Spory mezi úh,dnictvem a okresními záložnamI
hospodáiskymi, majíld základ v této ohecné úpravě požitků a nároků
s určitým služebním mí'stem spojených, tedy zvláště spory
otázkách,
zda !písemná služební' smlouva se příčí směrnicim, vydaným o- úpravě
požitků a ?ár?ků P!O mči:tén::í,sto, vY'hra:.uje ,z~~on mz~,od.o:~~í zem~
skému spravmmu v)"boru, aby Je Jirko nadnzeny urad spravnl reslll s koneonou platností (rozh. nejv. správ. soudu ze dne 12. prosince 1930
Čí!s. 603/29). JinoUl právní! pov<lhu však mají spory, vzniklé mezi jednotlivými !)ř'edniky a zaměstna!vatelem - okresní hospodářskoUi záložnou - ze soukromoprávniho jejich služebního poměru, jejichž řešení
ponechal zákoln řádným soudům. Kdyby byl zákon zamýšlel řešení všech
sporů úředníků okresních záložen hospodářských ze služebního poměru
svěřiti rozhodováni zemskému správnímu výboru, byl by prostě us,tanovill, že veš,keré spory meú úřednictvem (;I záložnami, vzeš'lé ze služe.~':
ního poměm, patří před zemský správní rýbo'f, podobně jwko byl JIZ
dříve vysloven výlučný po,řad instanCÍ' samospráV'ný,ch pro všechny
spory ze služebních poměrů úředníků obecních a okresních (zák. čIs.
35/08 z. z. ve znění čl. I záikona Ns. 443/19 Sb. z. a n., z{lkona čís. 63'/07
z. z. ve znění čl. I 'zákona čís. 444/19 Sb. z. a n.). Twkovéholo povšechného ustanovení však § 36 zákona čís. 128/24 Sb. z. a n. nemá a zákonodárce měl z"jisté pro to své důvody, že nepřikázal veškeré spory
ze služebnlho poměru rozhodování, jedliné spráwní' ins,tanci s. konečnou
platností, omezív její, příslušno,st jen na spory určitého druhu, jak bylo
výše vylíčeno. Věc, o niž tll' jde, má ráz či,stě soukromoprávní, neboť
úředník okresni hospodářské záložny domáhá se nároku ze smlouvy
sowkromé. Rozhodování o sporných nárocích této prwvní povahy a tohoto druhu nebylo přikázáno ustanovením § 36 cit. zák. zemskému
slprávnímu výboru, nýbrž o nich jest rozhodovati toliiko řádným soudům jwko
nárocích soukromoprávn'Í'Ch (§ 1 j. n.). Nesejde na tom,
budoUt-li se soudy mUlseH při rozhodování o věci též ohírati O'tázkami
patřícími na pořad správní j",ko otázkami předběžnými ;pro vlastní' rozhodnutí (§ 190c. f. ,s.).
N e i v y š š í s o II d připojiv se k vývodům rekursního soudu nev)"hověl dovolacímu rekursu.
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čis.15282.
Poměr § 2 zákona čis. 117/26 k § 4 zákona čís. 242/22 Sb. z. a n.
Revirni bratrská pokladna se může domáhati podle § 65, odst. 2
zákona čís. 33/88 ř. z. náhrady za lékařské ošetřeni a vyplacené ne·
mocenské, jež poskytla svému členu, přimo na škůdci.
Předpisem § 2 zákona čís. 117/26 Sb. z. a n. byla prodloužena pro
nemocenské pojištění členů báňských pokladen podle zákona čís. 242/22
Sb. z. a n. působnost celého zákona ze dne 30. března 1888 čís. 33 ř. z.

(Rozh. ze dne 12.

června

1936, Rl 615/36.)

žalobkyne Revírní bratrská pokladna opírá žalobu o to, že poskytla
a nemocenské třem svým členům poraněným při autoa že žalovaný Karel S. tuto nehodu zavinil a Josef B..
(vlastník auta) spoluručí, za vzniklou škodu. P ',r v Ý s o li' d zamítl
žalobu proto, že revímí bratrská pokladna není v přímém právním poměru ke škůdcům a že nenl zákonného lIstanovení, které by jí dávalo
právo, by uplatnHa nárok proti nim. O cl' vol a c í ~ o II d uložil prvému
soudu nové jednicní a rozhodnutí.
N e J v y Š š í so II d nevyhověl rekursu.
lékařské ošetření
mobilové nehodě

Důvody:

Právem poukázal odvolací. soud na předpís § 2 úk. ds. 117/26 Sb.
z. a n. a jím pro obor nemocenského pojištění č\'eni'uevímích bratrských
pokladen v platno'sH ponechaný§ 65, odst. 2 zák. Čí,S •. 33/88 ř. z., jímž
byl stanoven přechod práv pří,slušejících poškozenémupr?ti škůdci' na
pojišťovací ústav (revímí bratrskou pokladnu), když poskyt"a ošetření
a nemocenské. Stěžovatelé nelPrávem srovnávají .předpis § 2·, zák. čís.
117/26 Sb. z. a n.a § 4 zák. Ns. 242/22 Sb. z. a n. Zá!kon čis\117/26
Sb. z. a n. neslouží jen provedení dotčeného § 4 zick. čis. 242/22 Sb. z.
a 01., nýbrž jest úplněsamO'statný. JehO' § 2 byla pr,cdloužena pro nemocenské :pojištění členů báňských Ibmtrských pokladen podle zákona
čís. 242/22 Sb. z. a n. působnost celéhO' zákona ze dne 30. března 1888
Čí,s. 33 ř. z. a contrario § 1 téhož zákO'na, kde pro nemocenské pojištění
zaměstnanců podrobených pojištění ,podle právních předpisů o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců zůstaly v plwtnosti Ien určité tam
vypočtené předpisy zák. čís. 33/88 ř. z. žalobkyně může tedy opříti
'0 předpis § 65 zák. čís. 33/88 ř. z. svůj zažalovaný nárok. Ježto všwk
nebyly probrány a zjištěny o'statní předpokhdy nároku na náhradu
škody, právem zrušil odvolací snud rozsudek soudu I. s,tolice.
čís.

15283.

K § 297 a) obč. zák.
Poznámku výhrady vlastnictví ke strojům nelze předuplynutlm pěti
let prodl'0užiti nebo obnoviti.

647

Uplynutím zákonné lhůty stávají se stroje příslušenstvím nemoviiosti. Má-li tomu býti zabráněno obnovením poznámky, jest k tomu
třeba souhlasu knihovně oprávněnýQh osob.
(Rozh. ze dne 12.

června

1936, R I 633/36.)

Navrhovatel žádal za povolení prodloužení působnosti kniho\Cní p'0. známky, že stroje, ~pojené podle jeho tvrzeni s nemovitostmi vl. čís. 96,
2035 a 400 pozemkové 'knihy v návrhu jmenované, j'sou až do úplného
zaplacení vlastnictvím určité firmy. Poznámka podle § 297 a) obč. zák.
ve vložce čís. 2035 ve prospěch firmy G. H. byla zapsána do pozemkové knihy již v roce 1930. P r v ýs o u d návrhu vyhověl. Rek u r sní
s o ud návrh zamítl.
Nejv y

Š

š í so ud

nevyhověl

dovolacímu rekursu.

D ů vody:
podle § 297 a) obč. zick.pozbude poznámka svého účinku, uplynulo-li pět let po zápisu. Otázka, zda poznámku' před wplynwtím pěti
let lze prodlollžiti nebo obnoviti, je v právnické literatuře spornic. P~o
p-řipustnost obnovení poznámky se vys\'ovují Rouček-Sedláček (komentář díl II, str. 248) a Klang (komentář !jl, str. 1177), odiůvodňujíce
svůj názor pouze tím, že zákon ni,l<de nezakazwje obnovení poznámky
podle § 29'7 a) obč. zák., a dále HoHitscher (Jmistische Bliitter 1918,
str. 3), který všwk pOllkazuj e pouze k důvodům. účelnosti. Naproti tamu
Ehrenzweig (System 1923lj2, str. 42), Klier (Právnik 1918, str. 229),
Adler (Zentra.lblatt mr d-i:e juristische Praxis, ročník 1918, str. 421) a
j aJk se zdá, také Randa-Kasanda (Pricvo vlastnické, VII. vydání 1922,
str. 153) pokládají prodloužení neho obnovení po,známky za nepřípustné.
K názoru posléz uvedenému se připojuje laké nejvyš'ší soud. Podle
zprávy výboru panské sněmovny rwkouské (str. 39) se nedoporučuj e,
aby vratký stav, jenž se utváří vlastnickou výhradou, byl ponechán
v trvalé platnos,ti, ježto při pravidelném obchodovicní, dlwh za stroje
může býti v krátké řadě let splacen. Z toho důvodu sta:novi1 zákon pů
sobnost poznicmky výhrady v!.astnk.ké pouze na 5 let. Z této zprávy
právního výboru vyplývá, že nebylo úmyslem zákonodárcovým přj,.
pustiti prodlouženÍ' neb obnovení této poznámky, nebof tÍ'm by mohla
výhrada práva vlastnického naJbýti rázu trvalostí, čemuž právě mělo
. býti bráněno. Tomu nasvědčuje také, že zickon o prodloužení neb obnovení poznámky se nezmiňnje, při čemž nutno mHi na zřeteli, že jde
o ustanovení výjime,čné, příčící se všeobecnému pravidlu §§ 294, 2<ff
obč. zá!k., 'jež proto jest vyklá!dati přesně. Nasvědčuje tomu t~ké logická
souvislost předpisů v § 297 a) obč. zák. uvedených. Paragralf 297 a) obč.
zák. rozeznává dva různé případy spojení strojů s nemovitostí, totiž
spojení strojů s nemovitostí, s níž do té doby stroje vůbec spojeny nebyly a výměnu starých strojů za nové. Na:hradí-Ji se jinými staré stroje,
jež byly příslušenstvím nemovitosti, je třeba k poznámce výhrady v,last-
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nietví přivolenÍ' knihovně oprávněných. V pHpadě na prvním mí'stě uvedeném, o který by tu šlo co do vložek Č. 86 a 400, musí· se '0 zápis
knihovní poznámky zakročiti dříve, než vlastnfk nemovitosti stroje S ní
spojil, protože dokud poznámka o cizím vlastnictví, strojů v pozemkové
knize zapsána není, stroje spojením s nemovítosti by se staly jejím pří"
slušenstvím a k pozd'ějšímu zápisu poznámky vyžadovalo by se nutně
též souhlasu dosavadní·ch knihovně oprávněnýoh osob (Randa-Kaswnda,
str. 253, rozh. čís. 12687, 11595 a j. Sb. n. s.). Obd'Obný jest právní
stav, jde-U o prodloužení čj. obnoveni poznámky zapsané již před pěti
lety. Po.známka pozbývá uplynutim zákonné lhůty své účinnosti a tím
o sobě stroje se stávají příoslušenstvim nemovitosti. Mácli tomu býti za-.
bráněno obnovením poznámky, jest k tomu třeba souhlasU! osob, které
by tim ve svých právech byly dotčeny, neboť již podle zákona na.byly
práva, aby se stroje - zůstanou-li s nemovitostí' spojeny - staly jejím
příslušenstvím nejdéle po uplynutí, pěti let. Tento souhlas Imíhovně
oprávněných v souzeném případě prokázán nebyl.
Číll.15284.

práva pr'Ú žalobu na výmaz knihovního práva
týkajicích se výměru Okresní nemocenské pojako exeknčniho titulu formálně nezávadného.

NepřípU!ltnost pořadu

zástavního z důvodů
jišťovny

(Ro.20h. ze dne 12.
Opačně:

Sb. n. s.

,čís.

června

1936, R I 655/36.)

10502.

Podle tvrzení žalují'cí p'Úzůstalosti byla okresním souďem
října 1934 povolena žalované okresní nemocenské 'pajišI1ovmě.pl
zůstaviteli na zá1kladě jejího platebního výměru k vydabyti rl,bll'n""h
dávBk exekuce nucenJ'm zřírzením zástavního práva na nem(wi,ta·~;tel~h
zůstaviteli paWdch. žalujlcí pozůsta.10'st davozuje, že tato exekuce
byla pavalena neprávem, neboť dabývaná pahledávka nikdy nevznikla,
poněvadž zů'stavitel žádnau živnas! nepmvozoval a žádné zaměstnance
nezaměstnával. P r v Ý S o U' d vyhověv námitce žalované, že jde o věc,
na pořad práva nepatřící, žal'ObU', domáha,jíd se výmazu exekučníh'Ú zástavníha práva, 'Údmítl. Rek u r sní s o u d námitce nepřípustnosti p'Ú- .
řadu práva nevyhověl.
N e j v y Š š i s a II d ahnovj,]. usnesení prvého soudu.
22.

D úvod y:
Žalobkyně phpoušti v re'lmrsu, že exekuční soud se svého stanoviska podle znění· exekučního titulu, to jest vykonatelného platebnlha
výměru žalované, právem exekuci a vkl'wď zástavního. práva povalil;
nečiní námHek v tom směru, jako by ano povolení exekuce nebylo náieži,tě doručeno, takže lize Ulsoudi,ti, že sama: uznává u'SnesenÍi O povolení exekuce za pra,vapla.tné. žalobau se damáhá, aby žalo'vwné byl'Ú

uloženo vymazati zástavní právo v příslu·šných vložkách knihavních a
obnoviti stav, jaký byl před oním v,kladem, protože prý byla vklwdem
zkrácena v knihovním právu" tedy' podle §§ 61 a násl. k,nih. zák. Tento
svů~ žalobni nárok pa skutkové stránce dovazlllje z toho, že prý vykonatelnost nastala proti synu zůstavitelovu téhož jména, protože pří
spěvky poji,šťovací byly jemu přeclpisovány a nikoli proti zůstaviteli,
pří:padné jeho pozůstalosti, která prý se nemahla brániti, protaže jí ně
jaký výměrdaručen nebyl a nemohla tedy nastau:piti správní cestu.
V otázce přípus,tnosti. po'řadu práva je zcela nerozhadné, jwkých ziťkon
ných předpi,sů se ža,lobkyně davolává a o které žalobu opírá, protaže
podle skutkové podstaty a podl,., povahy nároku je posoudi.ti, zda jde
o právní věc občanskou ve smyslu § 1 j. n., 'kterou by směly řešili
soudy. V souzeném pří,pwdě snaží, se ža,labkyně adčiuuti. účinek pravoplatně p'Úvolené exekuce a do.sáJhinouti výmazu exeknčního zástavního
práva, protože popf.rá vykonatelnost exekučníha titulu proti žalobkyni.
Avšak soudu nenáleží přezkoumati; otázku vykonatelnosti, ,když vykonwte]onost byla správním aktem potvrzena. Pokud: tento správní akt není
odstraněn v řízení, správním, je pra soudy závazný. Nejde tu jenom
o zjištění, právní skutečnosti, komu byl platební výměr daručen, nýbrž
k meritálnímu rozhodnutí o žalohé musUo by býti twké řešena, komu
měl býti daručen výměr ve správním řízení po.dle :předpisů platných
pro toto řízeni a :jaké účinky má doručení, odohylné a musily by se zkoumati případně také ještě jiné skutkavé i právní. otázky, jimiž se vykonatelnost sprá\'ního aktu podmiňuje. Tím však by saud zasahoval do
oboru správního, takže by nebylo lze vyloučiti, ani případ, že by v téže
otáJzce a v téže věd mezi. týmiž stranami clošlo ok řešení o.dchylnému.
Exekuční tíJtul směřo'vwl proh žalujkí straně a jako takový byl opatřen
doložkou vykonatelnosti. Jesmže se to stalo neprávem a jestHže z to.ho
vzešly práJvní' důsledky, jimiž byla žalobkyně datčena, musi se br,ániti
ve správním řízení, a může tak učiniti, i když jí snad dříve platební
výměr sám nehyl bud' vůhec doručen anebo když jí nebyl doručen náležitě. Ve s'poru jde tedy jenom nepřímo o zástavní právo, které je ,ovšem
součástí občanského práva, přímo však jde o přezkaumání: správnosti
a účinnosti správního aktu, tedy o otázku, která do ob'Úm abčanskéha
prá,va nenáleží.
čís.

15285.

Pojištění

smluvní.
Ustanovení všeobecných

pojišťovacích podmínek, že pojisl:n.ik může
pojištěný předmět u jinéhO pojistitele jen se souhlasem
prvního pojistitele, předpokládá, že došlo k sjednáni perfektuí pojistné
smlouvy. Nastal-li pojistuý případ před tím, než byl přijat pojistný
návrh druhým pojistitelem, nemůže se první pajistitel dovolávati prů
připojistití

padné doložky, i když mu nebylo oznámeno, že nový pojistný návrh
hyl podepsán.
(Ro,zh. ze dne 12.

června

1936, R [ 670/36.)
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Žalující tvrdí, že podle odhadu škody požárem jí vzniklé a podle
pojistky uzavřené se žalovanou byla tato povinna dáti jí náhradu
6.968 Kč a 900 Kč. částku· 900 Kč ža:lov"ná uznala, nevyplatila ji však
ač jí vysvědčení neviny byl(} poslán(}. částku 6.968 Kč žalovaná odmíU;
vyplatiti. žalující proto navrhla, aby žalovaná byla odsouzena k zapl.acení těchto částek. Proti tomu namítla žalovaná, že v p(}jišťovací při-
hlášce se zavázala žalující na všechny otázky v p(}jíšť(}vacím návrhu
uvedené udati pravdu, zejména se zavázala každé připoji·štěni ús.tavu
hlásiti, a že toliko se svolením žalované mohl" předměty u jiného ústavu
pojistiti a oznámiti ž"lované. Po požáru likvidovala žalovaná škodu
žalujíd pouze částkou na zásobách skJi.zně 700 Kč a na drůbeži 200 Kč,
úhrnem 900 Kč, škodu na ostatních svrŠCÍch odhadnutou na 6.968 Kč
žalovaná z"mítla, ježto tyto svršky pojistila žalobkyně dne 14. dubna
1933 též II jiné pojišťovny n" částku 15.300 Kč. žalující k tomuto pojištění u jiné pojišťovny nevyžádala si svoleni žalované, ani je do dne
požáru neoh].3:sila, zanikl tedy její nárok podle § 31 všeob. poj. podrn.
Žalujíd vyplacena byla druhou pojišťovnou z důvodu požáru částka
7.204 Kč jako náhrada škody za tytéž shořelé předměty, které byly
pojištěny proH témuž nebezpečí, u ža,lované. žalující o připojištění
dúbře věděla, neboť to, hlásila Hkv,datorům dne 27. května 1933. Kdyby·
žalovaná věděla, že žalující se pojistila proti témuž nebezpečí na tytéž
předměty u jiného· ústa\Cu, byla by polištění stornovala. Žalovaná uznala
škodu 900 Kč dříve, než věděla o tom, že škoda tato, jakož i ostatní.
bylo žalující nahrazeno druhou poj,šťovnou, v důsledku čehož žalobkyně žádnou škodu netrpí. P r v Ý s o u cl uznal podle žaloby částkou
900 Kč, jínak žalobu zamítl. O d vol a c ís o u d zrušil rozsudek prvého
soudu, pokud jím byla žaloba zamitnuta a uložil v této části prvému
soudu nové jednání a rozhodnutí, jinak ·odvoIáni nevyhověl. D ů vod y:
žalující podepsala dne 14. dubna 1933 návrh na pojištění Ll druhé pojišťovny L. Tento návnh byl pojišťovnou L. pnjat dne 15. května 1933,
toho dne však žalující o phjetí návnhu nebyla u'vědoměna, nýbrž byla
jí pojistka doručena teprve po požáru, k němuž došlo 16. května 1933.
Prvý soud spatřuje porušení pojišťovadch podmínek ža,lobkyní v tom,
že si nevyžádala předem svolení žalované k připojištění II jiného ústavu
a že nezaslala; žalované oznámení, o tom, že podepsala návrh na při
poji'štěnf u jiného' ústavu. Tu však žalující právem vytýká, že povinnost
k oznámení, připoji-štění mohla ža,lujíc[. nastati teprve potom, kdy byla
sa'r;'a pojišťovnou L. vyrozuměna o přijetí jejího pojišťovacího návrhu,
a. ze neměl~.po.v~n·~o.sti, vaby oznámila ž~lované již to, že podepsaJ.a
navrh na pnpojlstem. Vzdyť takovou povmnost k o·známeni pouhého
podání pojišťovacího návrhu před jeho přijetím se strany poji·šťovny L.
a před vyrozuměním žalující o- přijetí 'I'ávrhu ·se stmny poji'Šťovny L.
nelze z ustanovení všeobecných· pojišťovacích podmínek vyvoditi, a to
z~Jména ani z ustanovení' jejich § 4, poněvadž se v něm nepraví, že
predepsané oznámení se týká již podání' po.jišťo.vadho návrhu na při
pojištění u jiného ústavu, nýbrž na souhlas žalovamé se váže toHko sku~
tečnost býti pojištěn, která však předpokládá již perfekci pojišťovací
smlouvy mezi žalobkyni a iiným ústavem. Z toho plyne, že v druhé

větt § 4 předepsané oznámení, se může týkati jen pojišťova<:í smlouvy,
uzavřené již perfektně s jiným ústavem a nil<oliv již pouhého podání
pojišťovacího návrhu, který přece nemU'si býti jiným ústavem přijat a
nezakládá sama o sobě skutečnost »býti pojištěn«. K jinému výkladu
nevede ani doslov §§ 15 a 31 všeob. pojišťovacích podmínek. Pochybil

tudíž prvý soud, když dospěl k názoru, že žal,ujíd ztratila nárok z po. jišťovací smlouvy proti žalované již proto, že si jednak nevyžádala
předem jejího souhlasu k podepsáni poáišťovacího návrhu na připo
jištění Ll pojišťovny L., jednak že žalov"né neoznwmila, že takový návrh
podepsala. Byla-H pak žalu'jíd o přijeti pojišťovacího návrhu pojišťov
nou L. vyrozuměna teprve po požáru, nemohla zajisté učiniti· oznámení
o přípojištění žalované před dost"vením se pojistné události. žalu:jíci
proto neporušHa proti žalované závaznost, -její,ž splněnI před dostavením
se poji,gtné události jí bylo u.Joženo pofi·slnou smlouvou.
N e j v y Š š í s o Ll d nevyhověl rekursu.
Důvody:

Ustanovení §§ 4, 15 bl a 31 všeoh.

pojišť.

podmínek pro pozarm
se doplňuji svým ·obsanavzájem odkazují. Posumje-Hse § 4 podmínek v této souvislosti, vede to k výkladu, jaký
mu přikládá odvo.Jací- soud. Vždyť následky porušeni :.povinnosti, uložené v § 4 podmínek, jso·u vytčeny v § 31, druhý odst., mimo to také
v §15 bl, a z těchto je zřejmé, že se předpokl"dá sku~ečné pojištěni
u jiné pojišťovny. Onu ozn"movací povinnost s následky, které podle
podmínek nastávají, neni~li splněna, nel.zetu,díž vztahovati již na pojišťovac! návrh neho dokonce podkládati jí smysl, že 'by znamenala
opatnti si svolení již předem k jinému poji,štěn.í. žalov"ná strana nec
tvrdila v řízení· před první stolicí- okolnosti, z nichž by se dalo souditi,
že pojišťovací smlouva s jinou pojiiiťo\Cnou vznikla již dříve, nežli. jak
tomu bývá pravidelně, totiž doručením pojistky. Sl<utečnost, že poji'šťovna L. vyplatila náhradu škody, marně stěžo·vatelka zdůrazňuje,
neboť to ještě neznamená, že před pO:ÍÍ'stnou příhodou byla pojišťovací
smlouva dojednána, a hlavně, že o tom dojednání žalobkyně v té době
z.věděla. Okolnost .posléze uvedenou nelze přehli-žetí, má-li se opominuté oznámení správně .posuzovati (§§ 32, dnuhý odst., 42 zák.
o smlouvě pojišťovací ze dne 23. prosince 1917 č. 50.1 ř. z. l.

pojišťování jest vykládati· v souvi,siosti, neboť
hem, co·ž vyj"dřeno i, výslovně tím, že na sebe

čís.

K výpočtu
jištěni.

smluvené

15286.

spoluúčasti

pojistnikovy

při

krupobitním pO-

Je-li pojistnik pOvinen podle pojistné smlouvy nésti sám při každé
škodě 6% pojistné částky (hodnoty), nelze vziti za .základ výpočtu
této spoluúčasti celou pojistnou částku (hodnotu) plodin, nýbrž jen
zlomek této pojistné částky (hodnoty), připadajici na část plodin, která
byla pOškozena.
(Rozh. ze dne 12.

·června

1936, Rv 1 1527/34. 1
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Žalovaný uzavřel u žalobkyně krllpobitní, pojištění na 288.440 Kč
Pojišťovací prémie činí 9.904 Kč. žalovaným na tl.l;!o prémii bylo za~
placeno 502 Kč a mimo to vyúčto'vwná příznaná škoda. Podle přednesu
zalobkyně bylo na uvedenou prémii použito vyúčtování z náhrady škody
ve výši 7.834 Kč, twkže žalovwný má zaplatiti ještě zbytek, žalobou
vymáhaný. P r v Ý s o u ,d žalobu zamítl. D ů vod y: článek 20 pojiMo~~cí smlo,';vy Z?íf: 1.. Př~ každé ško~ě, po,jistnik nese na 6% pojistné
castky,. pnpadne po],stn~, hodn?ty (clanek 19, odst. 2), vypadající na
]edno,thvy yoze~ek, toutez p~~,h~ou ~ouv,i'sle osetý (článek 3, odst. 2).
Na z~;~lade .zvla~tmh~ prohlasem. P?]lst~:kova, které nu!lno zaslati, nej_
pozděJI so'llcasne s navrhem, pO]IsÍi' POJlsťovna 6% spo'luúčast, stanovenou ~ předcházejícím odstavci, ZaJ doplaJtek v pojistném tarifu stanovený:. S~o.dy, kt,er~ nedoswhujf 8% výnosu, který ,by byl krlllpobitím
postIzeny ]ednothvy pozemek (čI"nek 3, odst. 2) vyda'l, se však nenahr~zují. žalovwný utrpěl 5kráte škodu. V daném případě jde o zjišteni.
z ceho se vypočítává 6% spoluúča'st, ježto v tom směm strany se roz~
cházejí, ,a zda p~i, postupu správném při vyúčtováni této jest pojišťovací
premle zal.?vanym, zaplacena . .o výpočtu, spo'luúčasti ustanovuje člá
nek 20 POJlsťova'CI smlouvy a Jest věcí výkladu, jak ustwnovení to vykládati; Ustanovení. t? jest. nejasné a vůči' třetí osobě bona tide jednaJ!cl dava smysl Jmy, nez Jak do slo,va ustanovení to zní, zejména
hledí~li se ke znění čl,ánku 20 Č. 2, že škody do 8% se nehradí.
'
!edy věcí výkladu poji,šťovací smlouvy, jwký úmysl: strany měly, a
Jí rozuměti tak, jak toho žádá obyčej poctirvého obchodul, § 914
~ák. Jest.nesporno, že úmysl žalovaného byl, že ponese 6% spoluúčast
Jen z pOJlstne hodnoty z oné části obilní, zw kterou jest přiznána škoda.
JesUiže žalobkyně měl,a úmysl jiný, a to výklad takový, že vypočítává
6% spo.luúčast z pojistné hodnoty z po,zemku, na němž škoda se stala,
Jde o dl'Ssensws stran. V tom směru pak plali vykládací pravidlo § 915
obč. zák., že nejasný výraz má býti vyložen na škodu: toho kdo ho
použil. V důsledku toho soud má za to, že 6% spo,luúčast v d~ném příc
padě lze účtovati a počítati z pojistné hodnoty zrna. Takovýto výklad
článku 20 bude míti k"ždý percipient :mění ,článku 20 bona lide jednající. ~ když by se dal připustiti výklwd taJkory, jak činí žalObkyně, byl
by vy~lad ten contra ,~?'no~ mores dle ~ 879 obč. zák. a bylo by ustanovenI, to neplatné. POJI'Stnlk v tom smem by nesl škodu vyšší než 8%
a 'Pak by .~:stalnov,ení článku 20, odst. 2 bylo bezvýznamné a jistě také
tvurce pOjlsťovaclch stanov měl, na mysli výklad jiný. Ph postwpu žalobkyně při pří'znání škody ve výši 10% nesl by poďistník škodu ve výši
80% a 20% by připadwlo na pojišťovnu, při 20% by nesl poojistník
škodu ve výši 60% a poji'šťovna pouze 40%. Účel pojištění má ten význwm: aby ško.dy byly pojistníkovi pokud možná nejvíce nahrazeny,
,,~JI:,e!,a nese-ll skody dlo 8%, tudiž škody maté, ale nesmí, jíti účel- poJI,stem tak daleko, alby se škody přenášely na pojistnlka. O d v o \ a, c í
s ? II d uznal podle ža,lob>::, D ů v d y: Těžisko sporu leží' ve výkladu
članku 20 podmmek POJlsťovacl smlouvy a pojišťo'vwcího návrhu,
v nět;t,ž j~.ias~ě řečeno, že !pojistní'k nese sám 6% pojistné částky, pří
padne pOjlstne hOdno,ty (članek 19, odstavec 2), vypad'aJjíd na jednot-

.o

livý pozemek toutéž plodinou souvisle osetý. Z téže pojišťovací smlouvy
. pak se z článku 19 z j i š ť u j e, že poji'stnou hodu,otou rozumí se hodnota výnosu, jaký by pojištěné plodiny daly, kdyby nebyly postiženy
krupobitím. Pro výklad žalovaného, že zmíněnou spoluúčast nutno po. čítati jen ze skutečné škody, jmenovitě jen z hodnoty poškozeného zrna,
-když nenastala také škoda' na slámě, není všwk ve znění článku 19 a 20
pojišťovací- smlou"y opory. Neboť je ve smlouvě verbis expressi's stanoveno, z čeho se oněoh 6% počítá, t. j. »z poji'stné hodnoty, vypadající
na jednotlivý pozemek toutéž plodinou sou"is!e osetý«, a nedá se
z toho znění dovozovati, že by se měly počítati' ze skutečné š'kody;
škodu a pojistnou hodnotu nelze výkladem z<lJměňovati. Prvý SO'ud je
na omylu, domnívá-li se, že by ono ustanovení bylo nejasné a dává
jiný smysl, než jak doo,pravdy zní. Vychází' sice při tom, jak se domnívá,
z nesporného úmyslu ža,Iovaného, že ponese 6% spoluúčast jen z poji'stné hodnoty z oné části obi'lní, za kterou je přiznána škoda. Me tento
předpoklad není podepřen žádnými konkretními okolnostmi, nwopak odporuje zřejmě tomu, co bylo ve smlouvě j.ako vůle stran projeveno ve
znění výše zjištěném. Stejně mylný je nálOr prvého soudu, že by výkl,ad
žalobkyně ve smyslu od ní uplatňovaném byl proti dobrým mravům.
Contra bonos mOTes (§ 879 obč. zák.) je smlouva tehdy, když jejím
předmětem je něco v užším sm)'slu nemravného anebo když jejím
, předmětem je to, co se považuje mezi poctivými lidmi za nepřipustné
z důvodů zneužití: nezkušenosti, druhé strany, obcházení z<ÍJkonů, poškození veřejných zájmů a pod. (rozh. nejv. s. z 8. února 1921 č. j. Rv I
784/20. S. L. roč. 192\ Č. 34). Z obsahu ,pojišťovací smlouvy nic nenasvědčuje tomu, že by tu byly nějaké okolnosti, které by byly proti
dobrým mravům. Je věcí úmlu"y stran, do jaké míry přehíraji, po pří
padě přesunujf na sehe v zákonn,ýeh mezíoh risiko škody, zejména
i v jakém mzswhu pojištěnec na škodě partidpuje, a jest jen věcí jeho
výpočtu a uvážení, zda chce za takový'ch podmínek pojištěni uzavříti.
Učiní-li lak a svoji vúli jasně projeví, nemúže pak ovšem, když si vykládá obsah úmluvy jilnak, HamUati, že twkové ustanovení je proti
dobrým mravúm; počíta'l-li jinak při svém výkladu, pojišťovací smlouvy
než pojišťovna a důsledkem toho je jeho spoluúčast ciferně větší, než
předpokládal, nemá to na platnost smlou~y vu.vu.
N e j v y Š š í s o 'll d obnovU rozsudek prvého soudu.
D

ů

vo d y:

N~padený rozsudek důvodně předesíIá, že těži'ště ~poru leží ve výkl"du čl. 20 podmínek poFšťovací smlouvy. Při tom však nejde n otázku,
zda se má počítati 6% úč",st pQjist,níkova jen ze s'kute'čné škody. Zalavwný twkto svojiobralflu v podst"tě nezaložil, jak zřejmo z jeho výpočtu a rozsudek první stolice rovněž nevykládá taJk úzce ustanovení
tohoto článku 20 podmínek. Pokud pak žalobkyně v odvolání napadal'a
takovýto výklad, jsou její vývody bezpředmětné. Obě sporné strany
jsou za jedno v tom, že jest počí,tati 6% účast žalovwného z pojístné
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č<istky, případně z pojistné hodnoty, a rozcház,eji se v ot<izce, má-Ii se.
v~iy za zá:kla<:l celá poFst~~ čá~tka (~odnota! dotyčn~chpliOdin, či jen

lejl zlomek, pokud tOÍlz pnpada na čast plodmy, ktera byla poškozena
a kteréžto části se tudí,ž vlastně odškodnění týká. Uvedený čl. 20.'
odst. 1 po,jišť. podmínek je aspoň natolik jasný, že stačí, aby se zřete~
lem k pravidlům poctivý oh styků (§ 914 obč. z<ik., čl. 278 obeh. z.)
vedl k výkladu. ve &myslu posléze uvedeném. Tomu svědčí jeho doslov,
podle něhož pojistnílknese sám 6% pojistné částky, případně pojistné
hodnoty při každé škodě. Jeho účast tedy předpokládá škodu, rozumí
se ovšem podle pova!hy věci škodu pojišťovnou nahrazovanou. Bez této
škody, a důsledkem toho bez odškodnění nelze ani ml'U'viti o jeho spoluúčasti, takže, týká-li se škoda a odškodnění jen ,části plodiny, vztahuje
se účast jeho také jen na tuto. Tomu nevadí druhá věta čl. 20, odst. 1
podmínek, neboť slúuží k určení pojistné částky (hodnoty) podle rozlohy půdy tOUiže plodinou oseté a nevylučuje, aby se při tom nehledělo
k čáslká<m téže plodiny. To plyne z čl. 3, odst. 2 podmínek, který je při"
tom v čl. 20, odst. 1 podmínek uveden. Že není pojistná částka (hO'dnota) jednO'tná v tom smyslu, že by byh nedělitelná na různé části plodilny, zřejmo z ustanovení čl. 3, odst. 3 podmínek. To došlo výrazu ta!ké
ve výpO'čtu náhrady, a poněvadž naluazovanou škodoU' postiženo j-en
zrno, nikoliv sláma, měla bý·ti 6% účast pojistnfko'va správně počítána
jen z poji,stné částky (hodnoty) připadající na zmo. Pří výpočtu opírajícím se O' správný výklad čl. 20, odst. 1 podmínek dojde se k rozdnu
ve prospěch ža<],ovaného v InamHané výši. Tím se jeví, zbytek pohledá'l'ky
ža!l,ujíd pojišťovny vyčerpán, takže žalobní nárok není odlůvodněn.

porušil povinnost, uloženou mu ustanovením § 73 zákona č. 89/20 Sb.
z. a n., bylo tím již také prokázáno zavinění žalovaného, zavazující hO'
k náhradě škody žalobci, podle § 1295 obec. zilk. obč., neboť žalovaný
se dopustil opominutí posiUvnkh předpi,sů z<ikonných. Nebylo třeba,
aby ještě bylo uvažováno, zda se žalovaný tohoto opominutí dopusHI
úmyslně nebo z nedbalosti, ať jíž vědúmé či nevědomé, hrubé či úbyčejné. RozHšování mezi stupni zaviněni škůdcova jest důležité jen tenkráte, jestUže ,poškozený se dom<ihá na škůdci plného zadostiučinění,
žádaje nejen skutečně způsobenoU! škodu, ale i ušlý zisk (§ 1323 obec.
zák. obč.), neboť náwk na plné zadostj,učinění jest oprávněn j'en, dopustil-li se škůdce zavinění úmysln,ě nebo z n1Ícpaclné nedbalosti (§ 1324
abec. zák. úbč.). Poněvadž však žalobce se domáhá na žalovaném jen
náhrady skutečné škody, která mUl vznikla úmrtím jeho otce ze zavinění
žalovaného pensijně n~pojištěn"ho, totiž příspěvku na výchúvu podle
§ 15 zákona čis. 89/20 Sb. z. a n. (damnum emergens), nikoli ušlého
zisku, nebylo třeba stupeň viny žaIovaného zjišťovati, nýbrž stačHo
zjištění, že žalovaný porušn ustanovení § 73 zákona' Č. 89/20 Sb. z. a ll.
čis.

Soudy jsou oprávněny přezkoumávati kárné nálezy discip linámlch
proti železničním zaměstnancům, nejde-Ii o případy upravené
zállonem čis. 147/33 Sb. z. a !tL, jen po stránce formá1ni.

sborů
zvlášť

(Rozll. ze dne 12.
čís.

15287.

žaluje.1i se o náhradu skutečné škody pro nepřihlášení k pensijnímu
není třeba zjišťovati stupeň zavinění zaměstnavatelova na
opominutí přihlášky.

pojištěni,

(Ro'zh.

~e

dne 12.

června

1936, Rv I 2204/34.)

Želobce tvrdě, že žalovaný opominul přihlásiti včas jeho otce k pensijnímu poji'štění, čímž se sblo, že žalobce nenwbyl nároku na skotčí
důchod, domáhá ,se j'eho n<ihrady na žalovaném ve vyši 150 Kč do
18. roku svého veku. P r v Ý s o u d žalobu zamMI. O d v o " a c í s o u. cl
uwal podle žaloby.
N e j v y Š š í s o' u d nevyho,vě\ dovúlání.
Důvody:

Žalobci náleželo, aby dOlkázal, že jehO' otec byl k ž1l!10vanému v poslužebním a že konal práce takového druhu, že žalo'vaný byl povinen přihlásiti ho k pensijnímu pojištění' podle z"kona č. 89/20 Sb.
Z. a n. Tento důkaz se žwlobci zdařil. BylO-Ii však zjištěno, že ž1l!liovaný
měru

15288,

června

1936, Rv I 402/36.)

ŽaIO'bce - bývalý z1l!městnanec čes:kO'slovenskýchstátních drah byl di,sciplinárním n",lezem di,sdplinárníhosboru pro zaměstnance čsl.
státních drah propuštěn ze slulžeb železni'čních prO' činnost, vyvíjenou
v letech 1931 až 1933 v pO'litické straně, jejíž členství bylo vzhledem
k jejímu programu politickému prohlášeno za neslučitelné se stavovskými a služebnímí povinnostmi zaměstnanců československých státní.ch drah. Žalobě na neplatnO'st tohoto disciplinárního nálezu nebylo
vyhověno, ne j v y Š š i m s o II dem z těchtO'
dt'lvodll:
Nejvysší sO'ud odúvodni,1 v četných rozhodnutí:ch, k nimž se poukazuje (Sb. n. S. 13340, 8531, ,6059, 2630) zásadu, že řádným soudům
nenáleží, zkoumati věcnou oprávněnost, nýbrž jen formálně správný
vznik kárného nálezu proti zaměstnancům státních drah. Do\'olací soud
nemá důvodu, by se v souzené věci, jež svým sku~kovým podkladem
Sp1l!dá do doby ještě před vydáním zákona čílS, 147/33 Sb. z. a n., odchýlil od této ustálené judikatury, a pO'dotýká, že správnost právního
názoru v této otázce hájen {Jho nebyla vyvrácena ani O'třesen'a vývody
dovolatelovými. Zásadní útázka, zda soud může přezkowmávati pravoplatné nálezy discipllnární a v ja!kém rozsahu, zůstala nedO'tčena vlád-
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ním nařízenim č. 15/27 Sb. z. a n. a nebyla c~otčena ani zákonem
č. 217/25 Sb. z. a n., kterého tu nelze použíti jíž proto, že správní úřad
nerozhodoval o soukromoprávních národch žalobcových, nÝ'brž po
disciplinárním řízeni uzna!! d,isciplinárním nálezem na kárný trest na
propuštění žalobce (Sb. n. s. 13340). Nen, tu rozporu mezi judikaturou
nejvyššího soudu a nejvyššího správního soudu. Vždyť nejvyšši soud
neodm!tá vůbec pořad práva, uznávaje soukromopr<Ílvní povahu služebního poměru zaměstnanců státnkh drah, a stanoví' jen meze přezkumné
činnosti ř<idných soudů. Nejvyšší' soud vychází při tom z názoru, že jde
o soulkromoprávní poměry, jež jsou však prostoupeny i živly veřejno
právními, z nichž vyplývá i pro- tyto jinak v soukromoprávním poměru
isoucí zaměstnance určité závazky a, omezení, - pakud jsou, povoláni
spolupůsobHi při veřejnýah úkolech, které sobě stát vylkmul, - obdobně jako pro státní, zaměstnance. Zří'zení d,iscipli,nárních sborů při
státní správě železniční se opírá o předpis § 72 (2) ds. nař. Č. 1
z r. 1852 a o předpis § 19 organi,sačního statutu pro stMní správu že-o
lezni'ční č. 16/96 ř. z. a, jwk z těchto předpi'sů zřejmé, nálezydi,sciplinárních sborů nejsou projevem státní správy železniční, (jako sml'uvní
strany), nýbrž projevem těohto určitě organisovanýoh sborů, jsoucích
mimo vlastní správu 'státnkh drah. Rozhodnutí disci'Plinárllkh sborů j'e
twké pro státnÍ- správu závazné a železničnú správa vystupuje v disdplic
nárním Hzení rovněž jen j1lJko strana, jsouc zastoupena svým zástupcem
jako žalobcem. K výtce, že soud nemůže býti vázán disciplinárním nálezem, ježto prý oc1porurre ústavě, jest zdůrazniti, že v di'sciplinámímHzení
nejde o obecné povinnosti občanské a jim odpovídající, práva,ll,ýbá
o zvláštní povinnosti přís!ušn,íků urči,tý,ch kruhů podrobených zvláštním
sankcím uestním za tím účelem, wby byl udržen po,řá!dek a kázeň uvnitř
správy, pročež wni poukaz na § 117 ústavní listiny není, odůvodněn.
čís.

15289.

Kdo dal přístroj k předváděni zvukových filmů koncesionáři k disposici a převzal všeclmy náklady i režii spojenou s provozem kina, jest
samostatný:m podnikatelem.

tohoto služebnílho poměru, nýbrž t)lkají se doby pozdější, kdy žalobkynin poměr vůči obci byl upraven novou smlouvou, sjednanou podle
nabídky žalované ze dne 4. června 1933. Pod.le této smlouvy nešlo
'O smlouvu služebni, když ža'lobkyně dala k di,sposid jí zakoulPený
aparát k předvádění zvukových filmů, převzala všechny náJklady a celou
režii s provozem ki-na spojenou, vybíral,a veškeré příjmy a měla obd
jen odv,áděti. týdně U!čitou čá.stku, a ročně nanejvýše 7 ~OOO Kč na,pře
pychove dam, neboť .zalobkyne. nebyla podle toho o,sabne a hO'spodarsky
podřaděna do .oyga~Isac.e z~m:~tnavwt~lova podmku (Sb. n .• s. 1040?):
Nemůže tedy zad"ÍI am pnmerenou uplatu, nebyla-lI odmena za lelI
prád ujednána. žalobkyně byla v době, oniž tu, jde, s1IJmostatnou podnikatelkou a nem{ůže tedy žád"ti úplatu za svou činnost v}"konanou
v kině žalované a náhmdu Teži.jnkh výloh, k jÍleM zapravení' byl:a 'zavázána smlouvou, ať již jde o smlouvu zmocnitelskou, či' pachtovní,
nebo smlouvU' 'Sui, generis. Ani z taho nemůže žalobkyně těžiti, tvrdí-Ii,
že smlouva, o kterouž jde, se při'čí zákazu vy'Slovenému v § 9 ministerského naří'zení ze dne 18. září 1912 čís. 191 ř. z. a je tedynkotnou podle
§ 879 obč. zák. Neboť nicotností- smlouvy se nezměnil poměr smluvní'ch
stran ve smloUlvu služební s pr,"vy a povi'nnostmi z takové smlouvy vyplÝ'Vaj'ÍCími, nýbrž žalobkyně mohl1lJ by se v takovém pří!padě jen domáhati vydání toho, co na zákl'adé n;COItné smlourvy, tedy bez :právního
důvodu, druhá strana obdržela, t. j. z dů-vodu 'Oboha,cení (§ 1435 obč.
zák), z kteréhož důvodu vša;k nežalovala.
čís.
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Soudy jsou vázány praroplatnými výměry správních úřadů, že zanepodléhá pojistné povinnosti.
(Rozh. ze dne 12. 'června 1936, Rv I 708/36.)

městnanec

Zalobce tvrdě, že byl ti žalovaného z"městnán, domáhá se na něm
placení důchodu ve výši renty, již by dostával· od Všeobecného pensijnúho ústavu, 'kdyby byl zaměstnavatelem řWdně k pojištění přihlášen.
Žaloba byla zamítnuta s o' u d Y vše c h tří 'S tol i, c, n e j vy Š š í m
s o ud e m z těchto
důvodů:

(Rozh. ze dne 12.

června

1936, Rv I 581/36.)

žaJobkyně

tvrdÍIC, že hyla u blované ohce v kinemwtografu z1lJillěst
nána, domáhá se n,! obci, náhrady 5.000 Kč jako režie spojené s pr<J...
vozem biografu, již za žalovanou v}"naIožUa a dál'e zadrželého platu
17.000 Kč, celkem 22.000 Kč. žwl'Obw byla z1lJmílnuta s o u d Y vše c h
tří s t o I i c, n e!i' v y Š š í' m s o u cl e m z těchto
dů'vodů:

žalobkyně byla
Uplatňované

obce.

do měsÍlCe května 1933 zaměstnwll'kyní žalovane
nároky se však nevztahují na dobu do rozvázání

Proti žalobnímu nároku učinil žalovaný mimo jiné námitku, že se
žalobce sám přihlá:sH k pensi'i'nímu pojištění, že však nebyl přijat,
a že odvolání žalobcovo proti zamítavému rozhodnutí o jeho pojistné povinnosti bylG zamí,tnuto. Prvý soud také zjistil, že žalobce hyl
u Všeobecného ,pensijního ústavu odmitnut proto, že nebyl k žalovanému
Ve služebním poměru. Toto zji,štění se stalo závazným pro rozhodnutí
soudu odvolacího, který připillstil ještě dŮJkaz výnosem miniisterslva
sociální néče č .... , z něhož plyne, že Zemský úřad v P. zamítl odvolání
Ž<llobcovo proti výměm úřadovny A Všeobecného pensiql1ího ústavu
v P.o neuznáni jeho pojistné povinnosti v zaměstnání u žalovaného
jako opožděně podané a že ministerstvo ,sociální péče z"mítlo odvolání
Civilní rozhodnutí XVIII.
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žalobcovo proti rozhodnutí zemského úřadu, Bylo tedy podle taho ve
správním ří'zení pravoplatně rozhodnuto, že žalobce nepodléhal pojistné
pov;n!losti, všemi stolicemi, ke kterým si mohl žalobce ve správním řízení
stěžovati, takže jde o rozhodnutí konečné, Soudy jsou vázány pravo_
platnými fO'zhodnutími, která vydaly správni úřady ve věcech pensijního
-P01ilštěni v meZÍ!ch své působnosti, nemohouce se obkati materielním
obsahem nálezů správních úřadů ani tenkráte, kdyby se příči,ly zákonu
(Sb, n. e. civ. čís. 2198, 2222, 4690, 8279). Byla tedy pro soudy zavazně rozřešena otázka, že ža'lobce v době, na kterou se vztahuje rozhodnutí úřadovny A Všeobecného pensijního ústavu v p" nepodléhal"
pOjÍ'stné povinnosti podle zákonů Ns. 89/20 a 26/29 Sb, z. a n" které
při'cházejí v úvahu (Sb, n. s, civ. čís. 5804, 8286, 8643), Dobu tu' nebylo
třeba přesně zj'išťovati, ježto žalobce nepřednesl, že za trvání svého
smlu'Iního poměm k žalovanému nastaly v jeho výkonech nějaké změny,
nýbrž jedno'tně vylíčil' své zaměstnání u žalovaného pocel'ých 11 roků,
po které byl prý u něho zaměstnán, takže již pravoplatné rozhodnutí:
správních úřadů svrchu uvedené a vlas,tní, přednes ža,lobcův opodstatňuji závěr učiněný soudem odvolacím, že žalobce nebyl k žalovanému
ve služehním poměru, který by zakládal povinnost žalovaného, by při
hlásil žalobce k pensijnímu poji,štění. Tím ovšem pozbyl právního pod.
kladu žalobní nárok, pokud právě byl opřen o opominuti žalovaného,
že nepři1hlásil žalobce k pensi'jnímu pojištění, ač podle z1Í!kona měl tak
učiniti.

čís.
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K výkladu § 529 obč. zák.
Rozšířiti osobní služebnosti na dědice lze ,jen do ,té mlry, jako to lze
učiniti u náhradnictvi svěřenského (§ 612 obč. zák.).
I když byla služebnost bytu zfízena ve prospěch určité osoby a jejich pokrevních dědiců neznámého jména na věčné časy, jest omezena
na prvního dědice. Další dědic nenabyl služebnosti ani tim, že mu bylo
právo bydlení odevzdáno odevzdací listinou do vlastnictvi a že bylO'
v pozemkové knize na něho převedeno.
(Rozll. ze dne 12, ,června 1936, Rv I 1040/36.)
Žalobkyně se domáhá výroku, že žalovanému nepří,sllllší právo bydleni v domě j'í vlastnicky přj,psaném, Své právo bydlení dovozuje žalovaný z dědické dohody pojaté clo odevzdací listi'ny ze dne 26, čer
vence 1831, podle níž dědici Leonarda Sch" pokud se týčedočasni
vlastnid domu v ni vytčeného jsou po'vinni poskytovati volné, bezplatné
uží,váni @lni části tohoto domill Erhardu Sch. a jeho krevnim dědicům
neznámého jména na věčné časy (all'f immerwahrende Zei1ten). Toto právo bydlení, bylo na žalovaného po smrti předcházejícího uživatele
Karla Sch, na základě odevzc!ací HsUny ze dne 25, června 1928 knihovně
převedeno, P r v Ý s o u d žalobu, z"mítL O d v O' I, a c í s o u d uznal
pod!Ie ža'l;oby.
N c j v y Š -š í s o u d nevyhověl dovolání.

-
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D ů vod y:
Právo žalovaného pozůstává v uživ"ní části domu k vlastní potřebě.
jde proto v podstatě o služebnost bytu, jak jest zmíněné právo ta,kl'
pozemkové knize označeno, při tom, nemá významu, zda se v nem
~ atřu~e služebnost b)"tu podle § 521 obč. zák. nebo n:prav!delná. služ~bnost vodle § 479 obč. zák., neboť I v p,osle:dmm pnpa?e :~labl b~
v přičině dotčeného práva předpis §. 529 obc. zak". po cll e, neh~,;, osob!ll
lužebnosti se končí pmvidelně smrtr, ale byly-Ir vyslovne ,rozsHeny na
~ědice, isou jimi v pochybno'Sti míněni j~r; prvni zá!ko~ní dědicové; I?o~
slov tohoto předpisu zákona jest neurčI~y v tom smeru, zda ~m:nene
omezení v příčině dědiců plati jen v připadě »p.ochybnostr(~, t~kze by
ho nebylo lze použí,ti, kdyby takové pochybnostr nebylo. nybrz kdy:b~
byl nepochybně zře:jmý úniysl stran zříditi slUlžebnost bytu zaVaZUjlel
všechny v,lastníky zaUženého domu, ve. pros~~c.h~ědiců prvního opr~'v
něného bez omezeni, na prvni nebo nasledu]ICI dedlce a bez ča8O'veho
omezeni. Ustanovením z<ÍJkona v příčině dědiců podle § 529 obč, zák.
neměla bí'ti prolomena z<'<sada, kterou vyslovil zákon v při čině osobních
služebností, že tyto se končí smrtí a jsou tudiž nezclěditelné, nýbrž zákon
měl tu na mysli zřízení služebnosti pro někol,ík po sobě ná,sled!wJících
osob z nichž každá mohla dovoditi své právo jediné Z· onoho právního
- , titU'I,~, jímž byla služebnost zři,zena, a nikoliv z o~'rávn~ní svého p.řed~
chůdce v užívání práva bydlení, které Jeho smrtI' zamklo, Nespmvny
byl proto postup pozllstalO'stniho soudu, který -:- jak je pa~rno z ode~
nd-ad jistiny ze dne 25. Června 1928 - spatroval vpravO' b)'dlenr
právního předchů~ce ža!?'Ianého Karla Sch; část jeho yodl~talostníh~
jměni, oceněnou urcltouc,,~tkou a odev~dal Je ~o; vla~t~lctvl zalovanelu
s dodatkem, že na základe odevzdacl Irstrny muze byli pro'leden vklad
převodu práva bydlení Karla Seh, na jo'Sefa Sch. (žalovaného), Vyličená právní povaha služe-bnosti zřízené také pro dědi'ce neměni však
nic na pravé podstatě věci, která záleží v tom, že majetkové právo,
jakjém služebnost bytu jest, má býti udrženo pro neurčitou řadu po sobě
nastupujidch členll -jedné rodiny, a to po připadl' na věčné časy. Leč
zákon zásadně vylučuje obUžení majetku- na- delší, snad i neurčitou dobu,
jak je patrno z předpisů §§ 608-613 obč. zák" a to hlavně z důvodů
hospodářských, poněvadž jinak by takový majetek byl odňat volnému
obchodu a vedlo by to ke zřízeni rodinných fideúkomi,sů, Tato omezenI
se týkají majetku movi:tého i nemovitého, jak je patrno z poradnich protokolů k občanskému zákonu (Olner, str. 367), nebylo přis,toupeno k návrhu na vyloučení movHého majetku z tohoto omezeni. Zmíněné před
pisy se týkají arciť případů, v nichž bylo tako'vé zavázánÍ' majetku založeno jednostranným proj'evem zůstaviltelovým pro případ smrti (testamentem, pokud se týče kodici\lem) n.ebo dědickou smlouvou- (§§ 602
a 1249 obč, zák,), leč těchto předpis,ů jest použíti obdobně i v připa
dech, v liichž strany smlouvou mezi živými obtiúly majetek na další:
snad j neurčitou dobu, neboť jinaM by bylo lze ohejíti smlouvou meZI
živými ona omezení, která z<'<kon Ulstanovil' v pří6ně nabytí majetku dě
dictvím. Proto byl od komentátorlt občanského zákona, a to již od
42'
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prvních (na příklad Níppel, III. sv., str. 700, Č. 4) i pozdějších (na pří
klad Stubenrauch, vydicní 1884, I. sv., str. 677) zastáván názor, že před
pis § 529 obl'. zák. nutno vykládatí s omezením § 612 obč. zák. Tento
názor jest názorem panu~ícím i v nynějším písemnictví (na příkl. Klang
k § 529, str. 426, Krainz-Ehrenzweig, vydání 1923, I. sv., druhý oddíl,
str. 383, Mayr, I. sv., str. 512, Krčmář, Právo občanské, II., str. 270)
a byl také pojat do osnovy zákona, kterým má býti vydán nový sjednocený všeobecný zákonik občaI!ský (Návrh superrevi'sní komise, vydán
v Praze 1931 náklade;m mini'ste·rsva spravedlnosti, str. 118, 146), v němž
byla dosavadní nejasnost předpi,su § 529 ob<':. zák. odstraněna tím, že
do § 455 osnovy, upravuljíó zánik osobních služebností, bylo pojat(} .
výslovné ustanovení, že rozšiření osobních služebností na .dědi'ce je~t
omezeno stejně jako náhradnictví svěřenské. I kdyby se pravo' bydlem,
o něž jde, posuzova,lo jako věc movitá (§ 298 obl'. úk.), n"t;J0hl ž~lo
vaný tohoto práva ji'ž nabýti, ježto podle §§ 529 a 612 obl'. zak. zamklo.
již smrtí jeho lmihovnfho předchůdce Ka~la .Seh., který ?yl již vnu~e:n
prvního uŽÍ'vatele Erharda Sch. Nemohl-h vsak zalovany podle zml,nených předpi'sů hmotného. práva vůbec nabýti služebnosti bytu, o niž j.de,
pak jí' nenabyl ani Um, že mu bylo právo bydlení Karla Seh .. odevzd~no
do vlastnictví odevzdaci Ustlnou a že bylo v pozemkové kmze na neho
převedeno, neboť odevzdad HsUÁa jakožto soudní- opatřen-í, zakončující
pozůstalostní řízení, nemůže tvořiti dědická ,práva, nýbrž může jen
uzmti trvaji.cí dědioká práva a poskytnouti.dědici potřebné legitimace
pro právní styk, t<1kže jest jen povahy deklmatorní (srov. rozh. č. 9372
Sb. n. s.). Knihovní, převod práva bydlení Karla Sch. na
.
které smrtí Karla Sch. zaniklo, ježto bylo podle §§ 529, 612 Clbč. zak.
již vyčerpáno, byl proto právnicky bezvýznamný, a nemohl z něho žalovaný nabýti nějakého oprávnění' k obývání čá'sti domu Č. 9 v N.
čís.
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K otázce opodstatnění právního zájmu na brzké určení při žalobě
podle § 228 c. ř. s.

určovací

(Rozh. ze dne 12. června 1936, RII 234/36.)
Žalobce se domáhá proti druhému žalovanému určení, že není po
pravu kupní smlourva uzavřen~ mezi .žalobcem ~ prvním ~alovaným
o koupi 10 celých stavební-ch losu na splatky. P r v y s o u d zalobu za·,
mítl , o d vol a c í s o ud uložil prvému soudu nové jednání, a rozhodnuti.
N e j v y Š š í s o u cl zrušiv ll'3nesení odvolacího soudu uložH met,'
by o odvolání znovu jednal a rozhodL

osobuje a tím sou,časně ohrožuu'e soukromé právo žalobcovo (viz rozhOdnutí čís. 9593, 12100 Sb. n. s.). Nezbytnou náležitostí určovaCÍ žalobY jest podle § 228 c. ř. s. žalobcův právn,í zájem, aby právn; poměr
nebo právo nebo pravost Hstiny byly soudním rozhodnutím na ji.sto pOc
staveny co nejdříve. Tento právní· zájem musí tu býti aspoň v dObě,kdy
byl vydán rozsudek první stol ke (viz ro"hodnuti čis. 10285 Sb. n. s.).
Otázka právního zájmu ve smyslu § 228 c. ř. s. jest otázkoU! právního
posouzení a jest ji "koumati z úřadu i, sourdUJ vyšší stoHce. Při tom jest
míti na paměti, že ",ni právní' zájem o sobě neodúvodňuje ještě žalobu
určovací, ježto zákon žádá nutkavý právní zájem, j<lk plyne ze slov »co
nejdřéve«, takže právní post",vení žalobcovo musí býti takové, by rychlé
určení sporného právního poměru nebo práva bylo jediným žádoucím
východiskem (srovnej rozhodnurtí čÍs. 11630 a 12100 Sb. n. s.). Podle
§ 228 c. ř. s. neunusí sice žalobce svůj právní, zájem přímo tvrditi, ale
k tomu, aby soud mohl z úřadu zkoumati, zda žalobce skutečně má
právní zájem n", bezokl'adném určení, jest přece třeba, by žalobce před
nesl a v případě popření i pr,okázal skurtkové oko'lnosti, z nichž onen
jeho právní zájem vyvěrá (vi,z rozhodnu,tí čís. 10155 Sb. n. s.). V s'Ú'uzené věci uvedl sice žalobce v odstavci' VIII. ž",loby, že »se vidí nUrcena
k žalobě pmto, že ža.Jovaná strana trvá na dodržení koupě losů na
splátky«, aJle k opodstatnění tohoto důvodu neuvedl žádných skuteč
nosti, z nichž by bylo l'ze souditi, jakým způsobem vlastně žalované
družstvo ohrožuje soukromé právo žalobcovo a jaký zájem žalobce nutí
k vedení spom o po.uhé určení, že kupní smlouva není po právu, aK: jest
n",snadě, že by byl.o přece hospodárněj'ší a účelnější, kdyby se žalobce
domáhal na ža:lov"ném družstvu' přímo splnění 'Onoho svého nároku,
který by pro něj vyplýval z neplatnosti smlouvy. Žalované družstvo výslovně namítalo již v žalobní odpovědi, že žalobce nemá žádného právního záimu -na určovaCÍ žádosti a že svůj ,právní- zájem ani neosvědčuje,
avšak žalobce přes to nepřednesl, v uvedeném směm nk skutkového .
. Mimo to prohlásH právní zástupce žalovaného družstva při ústním jednání ještě před vydáním rozsudku pr'vního soudu, že žalované družstvo
ze sporného obchodu neodvowje pro isehe žádných dúsledklů po pří
padě nároku. Není proto třeba doplnění řízeni, jak nařídH odvolací souc!.
čís.
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Důvody:

Právní postavení postoupeného dlužníka I)řl postupu téže pohle ..
dávky fl ě k o I i k a věřitelům.
účinky takového postupu v poměru mezi postupitelem a pOlltupniky
a v poměru mezi postupníky a postoupeným dlužníkem.
Zpětným postupem se nestal další postup OOdatečně účinným kon,
validaci, nýbrž k právní účinnosti proti dlužniku jest třeba IIDvého
postupu.
(Rozh. ze dne 12. června 1936, Rv II 717/34.)

Záporná žaloba určovací slouží k och.raně proti právu, jež odpůrce
u,platňuje nebo jež si - ať výslovně nebo mlčky (§ 863 obč. zák.) -

Proti žalobě na za:placení, zahlované pohledávky namítla žalovaná
firma »06.«, že žalobce Oskar O. není ke sporu aktivně legitimován,
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poněvadž zažalovaná pohledávka byla ještě dhve, než byla postoupena
žalobci Hrmou N., postoupena touto firmou firmě T., jež ji po čase zpět
postoupilla firmě N., ale po té, když došlo k postupní smlouvě o ní mezi
žalobcem a firmou N. Niž š í s o u d y uznaly podle ž1l'loby částkou
586 Kč 30 h, o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Smlouva o ,postupu projevuje svou účinnost vůči dlužníku teprve tehdy, až o n"stalé
cessi n<ibude vědomí. Může tedy svému dří>vějšímu věřiteli s pr~vní
účínností platiti, dokud mu nový věři·tel nebyl sdělen. Když byla něja'ká
pohledávka vícekráte cedována a dlul~ník o každé cessi byl zpraven, má
platiti věřiteli, jemuž pohledávka byla dřílve postoupena a ne snad vě-'
řiteli, na něho.ž byla pohledávka později cedována, dlužník však byl
o pozdější cessi dříve z;praven než o časově před.chozí cessi. V SOuzeném připadl' byla dne 9. února 1931 cedována firmou N. firmě T. ve
výši 9.451 Kč 70 h. DIlJIžníkem byla firma »06.«. Dne 10. :pmsinlce 1931
postoupi,l'a firma N. Oskaru O-ovi (žalobci) zbývající,č~stku této pohle_
dávky ve výši 3.451 Kč 70 h a dne 23. ledna 1932 st"ta se zpětná cesse
této pohledávky ,se slrany firmy T. firmě N. Z toho tedy vypIÝ'vá, že
Hrma N. postoulpila žalobci pohledávku, které již neměla, a že tudí'ž
cesse na žalobce nebyla právně účinná. Žalobce Os:kar O. nezílskal cess;
vůči ža,lovanému pohled;]vky ve výši 3.451 Kč 700 h, zvláště ne zpětnou'
cessí ze dne 23. ledna 1932 OIa firmu N. K podpoře opačného ná·zoru
nellze se uchýliti :k ustanovení § 366 obč. zák. Tímto z"konnÝ'm místem
jest vysloveno, že když nevla'stník nějakou věc zcizí, později však k ní
zí'ská vlastnictví, nemůže na: základě získaného vl'astnictvÍ' žádatI vy~
dání věcí- od onoho, jemuž ji svého času zcizH, neboť tohoto předpislI
nelze užíti na právo obHgační. V případě § 366 obč. z<iJk. zíiskal někdo
držbu nebo detenci nějaké věd. Pří ,postoupení' neexistujid pohledávky
však cessioná'ř nezíslkal vůbec nk, takže se tu nemůže nk konvalidovati. Nemá té'ž významu, že se může i budoucí ,pohledávka postoupiti.
To jest jistě správné, alle o to zde n~jde. Firma N. nepostoupil!a žalobci
žádným způsobem nějakou pohledávku, která jÍ' měla vzniknouU v budoucnosti vůči firmě »06.« (žalo'vané), neboť v ,dopise z 10. prosince
1931 se p<a;yi, že částka 3.451 Kč 700 h, kterou firma: »06.« firmě N. byla
dlužna, byla cedovilna O-ovi a že tato částka je uě dávno. splalná. Z toho
jde přece jasné najevo, že úmysl cessionáře směřo.val k tomu, získati
už exi'Stujíd pohledávku, nebo že už takovou získal, o čemž uvědomo
val dlužníka. Firma »Ol;.« byla také o cesiSi ze dne 9. února 1931 uvě
doměna, neboť firma T. dne 5. března 1931 pí,še firmo »06.«, aby zaplatila pohledávku 9.451 Kč 70 h, která jí byla pO'stoupena od N., a
dne 31. března 19'3,1 píše N. žalobci, <lby splatné saldo v částce
9.451 Kč 70 h poukázal firmě T. Tyto. dva dopisy mlJlsí býti považovány
za do.statečné uvědomění o nastalé cessi. Co se týoČe domnělého uznání
pohledávky žalovanou, jest odvolaci soud názoru, že žalov"ná neuznala
pohledávku vůó O-ovi (žal,o.bci) jwko správnou. V"dopisech uvádí jen,
že hrma »06.« bude pů'sobifi. n,a N., aby částky, které dostal od žal'ované, odvedl O-ovi (žalobci). Z korespondence je patrno, že žalovaná
byla názoru, že bude mudti, když se nestane ně'jaké U'1'ovn<1ní po dobrém, pohledáV'lw O-ovi (žalobci) za:platiti. V tom jedině nelze spatřo-
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vati uznání pohledávky a bm méně zřeknutí se možnosti, platnost cesse
v procesu popírati. žalovaná mohla býti tehdy, když psala zmíněné dopisy, v právním omylu.
N e j vy Š š í s o u d nev}"hověl dovo.lání.
Důvody:

žalobce odporuje právnímu názoru odvo'la:cího soudu, že da:lší postup zažalované pohledávky, již firma N. byla po's,toulPila firmě T., na
žalobkyni před jejim zpětným postupem firmou T. na firmu N., jest
proti žalované bez ,právního účinku a že žalovaná byla ~právněna zaplatiti postoupenou pohledávku bez zřetele na onen druhý postup pů
vodní věřHelce firmě N., jakmile došlo k zpětnému postupu na ni. Leč
tento názor jest ,správný. Postou:pí-litýŽ věřitel twtéž pohledávku postupně několika osobám, jest zřejmé, že ,právně účinným je toliko první
postup, jimž právě pohledá\"ka přestala býti maj etkem původního vě
mele a vym}"ká se tedy jeho další právní dIsposici. DaJlší pOSWlp míůže
míti jen ten význam, že postupi,tel se zaváže opafři.ti novému po,sIUlpníku posto:upenou pohledávku. Jen potud jest sprá\"ný názor, že druhý
postup má také účinky posÍ'Hvní. V pomě'ru mezi postupitelem a dlužníkem však dmhý po,stup posítivniho účinku nemá a nezakládá zejména
závazek dlužnlka za:platiH postoupenou pohledávku druhému po'stupníku, a to ani po té, když byl vyrozuměn o tom, že PO'stoupená pohledávka byla pr\"ním postupníkem zpět ,postoupena postupiteli, neboť tím
stal se postupitel sice opět věřHelem a nabyl di:sposičního práva s pohledávkou, ale jen od doby zpětného postupu,; lim se však nezměnilo
nic na tom, že v době od prvního postupu až do jeho odvolání zpětným
:postu:pem, původnf věřitel věřitelem nebyl, tudíž pohledávku dále postoupiti nemohl, a že, učinH-li přece t<lK, jest druhý postup :proti: dlužníku bezúčinným, byv učIněn o,sobo.o k tomu. neoprávněnou, takže dlužnílk byl oprávněn druhý postup nechati bez povšimnutí a zachovati se
tak, jako by k němu vůbec nebylo došlo. Lze a:rciť pO'stoupiU i budoucí
pohledávku a věřitel může tudí,ž postoupiti účinně i pohledávku již postou,penou !pro případ, že mu bude zpět posioupena. Avša:k 'o tento.
případ v souzené věci nejde. Odvolací soud poukázal, tu právem na
dopis žalobce ze dne 10. prosince 1931, v němž žalobce v době, kdy
zažalovaná pohledávka nebyla ještě zpět postoupena firmou T., žalov"né sděluje, že má postO'upenou částku 3.451 Kč 70 h, již žalovaná
dluhu.je firmě N., že částka jest již dávno splatná a že tudíž žalovanou
. žádá o okamžité její zaplacení. Toto sdělení vylučuje, že by bylo šlo
J~n o postup pro přúpad zpětného. postupu částky 3.451 Kč 70 h od
hrmy T., o níž v dopi,se není vůbec zmínky. Zpětným postupem nestal
se druhý postup dodatečně účinným, nekonvaHdovaL Zákon uznává konvalidaci bezúčinného právního jednání jen ve výjimečných případech
(na p.ř: §§ 88, 366, 2. věta, 1016 obč. zák.). Jinak platí ,pravidlo: quod
ab 101110 non valet, non potest tractu temporis convalescere. Toto praVIdlo platí také v souzené věci, poněvadž není prlcvního předpisu, podle
něhož další postup, j'enž jest bezúčilllný pro nedostatek disposiční mocí
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postupitelovy nad postoupenou pohledávkou,stane se účínným jíž tím,
že postupítel napotom zpětným postupem opět nabyl díspos,ční moci
nad pohledávkou. K tomu by bylo zapotřebí nového projevu vůle stran
(postupitele a postupníka), směřujícího k postupu pohledávky, v kterémžto případě by však šlo o nový postup. Obdoby § 366, 2. věty obč.
zák. nelze se tu dovolávati. Tato by byla sn"d přípustna mezi žalobcem
a firmou N., ale nikoHv mezi žalobcem a žalorvanou, mezi nimiž není
poměr zcizitele k nabyva,teli, předpokládaný v § 366, 2. věta obČ. úk.
Odvolací soud právem uznal též, že žalovaná neuznala zažalovanou po",
hledávku vúči žalobci za správnou. V tomto směru i'sou důvody odvolacího rozsudku ve shodě s předpisy §§ 863 a 1396 obč. zák
čís.

15294.

Hostinský provozuJtCt společně jak živnost hoteliers\rou s přecho-'
váváním cizinců, -tak i živnost restauratérskou a kavárenskou:, neručí
ani podle § 970 obč. zák., ani podle § 1313 a) obě. zák. za věci uložené
hotelovým hostem v místnostech restauračních anebo kavárenských.

též na kavárnu žalovaného, i když se tam podává večeře, a nahodilá
okolno-st, že í do ní- zaviolala, nemůže ručemí hoteHerovo rozšířiti též na
pobyt hostů v místnostech kavárenských. Není důvodu, aby se čínil
rozdíl mezí návštěvníky kavárny, kteří jsou zároveň hotelovými hosty,
a jinými návštěvníky kavárny. Jest proto nerozhodné i to, zda hotel a
kavárna tvoří jednotný celek. Nelze přísvědčHí ani názoru- dovolate16nu,
že jde'o smlouvu o dílo, pomáhá-li skIepník hostu při odložení vrchního
. šatu, neboť nejde o závazek k výkonu, jehož zdar závisí na vlastním
plánu a vlwstních prostředcích samos-tatného podnikatele, ručícího nejen
za péči, ale po.vinného také -správou za vady díla. Rovněž nenl tu ručení podle § 13\3: a) ohč. zák., nehoť žalovaný nevzal kožilch žalobkyně
do úschovy a nebyl ái povinen žádným plněním. Tím, že sklepník
z ochoty pomohl žal,abkyní z kožichu a pověsíl jej v kavárně, nedošlo
také k smlouvě schovací, když není prokázáno, že by žalobkyně byla
číšníka o úschovu požádala a sklepní-k se byl k tomul nabídl. Nesejde
:proto na tom, zda sklepník byl' zdatným či nikoliv, kterážto vlastnost
se v § 1313 a) obč. zák vůbec nepředpokládá.
čís.
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1936, Rv II 812/34.)

ža;lobkyoni, jež se ubytovala v hotelu žalovaného, byl v kaváren-ské
mí:stnosti odCÍlzen koži-ch, kde jej pověsil na věšák čílšník, zaměstnane.c:
žalovaného. žaloba na z"!Pla,cení náhrady šl<ody tím žalobkyni- vzešlé
byol,a zamí-tnuta s o u d Y vše ch tří s t o H c, ne j vy Š š í mi 'so olldem z těchto
důvodů:

Zákonné zástavní právo pronajímatelovo zaniklo, když vnesené
svršky nájemcovy byly ve prospéch jeho věřitele soudně zabaveny a
odevzdány exekučním soudem do úschovy pronajímateli, který je pře
vezl do jiného svého domu, aniž zažádal do 3 dnů o jejich zájemne
popsání.
(Rozh. ze dne 13. června 1936, R I 50\/36.)
Ex e k uČ n í s o u d rozvrhuje nejvyšší podání za vydražené svršky,
je po srážce výloh exekučních vymáhajícímu věřilteB L., maje
za to, že zákonné pr<ivo pronajíma-tele Soh. na nkh podle § 1101 obé.
zák váznoucí již před jeji.ch exekučnim z"baveném zaníklo. Rek u r sní
s o ll: d přikázal' nejvyšší podání Antonínlli Seh.
Ne j v y Š š í s o u d uložil rekursnímu soudu nové jednáni a roz·hodnutí.
přikáza'l

Rozhodnutí sporu zaVISl na otá~ce, zdali žalovaný jako hostinský,.
který po-skytuje cizincům bydlo, ru:čí ža!lobkyni, jež určitého dne odpoledne byla pnjata jako ho-st hotelu žalovaným provozovaného, za ztrátu
kožkhu, jejž žalobkyně těho-ž dne večer v kavárně žal·ovaným rovněž
provozované odevzdala -číšníko'vi, který j'ej pověsN za jejími zády někde
na hák, odkud se ztraHI byv o.ddzen neznámým pachatelem. Pokud se
žalobkyně dovolává ustanovení, § 970 ob-č. zák., nutno mtti na zřeteli,
že toto ustanovení se· vztahuje toli:ko na hostinské pwvozující přecho
vá!váJflÍI dzinců, že .se však nevztahuje Učll majitele rest-au-rad a kaváren
kteří cizincům bydlo neposkytuji. Provozlllje-U tedy hostinský ~polečné
jak hotel s přechov"váním hostů, tak i kavárnu, nutno rozezmávati, zdal,i
škoda nebo ztráta nastala v provozu toho či onoho podn,ku, a neručí
hotelieT, jenž jest zároveň restauratérem nebo kwvárníkem, dle § 970
ohč. zák. za věci uložené hotelovým hostem v mí,stnosteoh restaurač
ních nebo kavárenských. To vyplývá z výl<ladu pojmu »věci, které byly
vneseny od přijatých hoMů«, neboť jimi lze rozuměti jen ony, které
byly vneseny v :provow oné ži-vnosti, jež zakládá zostřené ručení hostinskéh0 Oovolatelka jako hoteluvý host nebyla nikterak odkázána

Důvody:

Rekursnf soud ll'suzuje, že zákonné zástavní pr<ivo, jehož nabyl Sch.
jako pronajím"tel k svrškům, které poví1nná do bytu od něho najatého
v.nesla, nezaniklo tím, že dotčené svršky byoly dne 3. října 1932 zabaveny ve prospěch vymáhající:ho věřitele L. a že byly Sch-ovi odevzd<iny
do us'chování a jím převezeny do druhého jeho domu, ježto prý své
právo ohlásil u soudu jež žalobou podanou v červenci 1932 (C II 777/32).
Avšak tu přehlíží rekmsní sOlUd, že bylo v jíném sporu pronajímateli
Sch-ovi zájemné popsání, svršků povfnné povoleno a v době mezi, 4. čer
vencem a 23. červencem 1932 t"ké provedeno. Podl:e § 1101 obč. zák.
vzniká zákonné zástavní právo pronajÍ'matelovo arciť ji,ž vnes.ením svršků
do najatých místností a touto dobou získává pronajímate! i č"sové po-

čís.

-

15296 -

-

666

čís.

15296 667

ř~dí (víz !o:h ..Čís. 7.819, 11286 Sb. n. s.), při čemž zájemné pops<>ní
techto.svrsku ma Jen uče1 ev,denčni (rozh. čis. 7339,11286 a j. Sb. n. s.).
Spo~oJII-h, se .~ch. v ono_m ~poru záj emným popsá,nim čá'sti svrškll ,povmne, toltz JeJlho kuchynskeho nářadí, pak nelze v podání, oné žaloby
spatřovati ohlášeni zákonného zástavního práva Sch-a na soudě podle
§ 1101, první odstavec, dmhá věta obč. zák také v příčině oněch svršků
které záje:,:ně popsány ~ebyly. Když tyto' zájemně nepopsané svršky
byly z ~anze?l exe:ku,čmho !oudu dodatečně (začátkem ří'jna 1934)
z naptyc~ ml,stn0.stt; odstr_aneny, pak z.aniklo z~konné zástavní právo
Sch-a k temto svrskum, leztD lmenovany neohlásIl k nim do 3 dnů své
právo (§ 1101 obč. z~k.), nybrž zažádalo jejich zájemné pops<>ni teprve 11. hstopa,?~ .1 ~32. _Zán~k svého z,ákonného zástavního práva nemohl, S~h.odvrah'h. lt.m, ze pr~vzal svrsky z pronajatých místností odstranene do uschovam, a to am tehdy ne, kdyby to byl učinil v 'úmyslu
udržeti tím své úkonné zástavní právo v příčině dotčených svršků. Pro
správnost tohoto n~zoru svědči i ustanovení druhého odstavce § 1101
obč. _zák, ~oskyt~jíd pronají~l1!at.eli možnost, aby na vlastní nebezpečí
zadrzel svrskLn:lemcovy" s{e~Ule"h se tento, ač nájemné není- zapraveno nebo za]lstenD, nebot take v tom případě musí do 3 dnů zažádati
za zájemné popsámí svršků. Jest pmto bez významu mezi. stranami
sporná okolnost, zda Sch. vzal do uschování- dotčené svršky jen v exe-'
kuční věci vymáhajícího věřitele L., nelbo také k zajištění nájemného
na něž měl sám nárok. Jediné rozho.dující jest v sowzeném případě okol~
nost, zda a která část svršků povinné, které byly v této exekuční věci
veřej'~ou .dražbou prodány a jejichž výtěžek se rozvrhuje, byla zájemně
popsana ve prospech pronajímatele Sch. :jeŠ'tě před tím, než došioK zabavení svršků v exekuční' věci vymáhajícího věři,tele L., neboť 'ien k (ěm1o
ji'ž <před tím zájemně popsanjÓm svrškům bylo by příslušeÍo Sch-oví
zákonn~ z.ástavni p.rá~o pře?cházejíci zá~tavnímu právu L-a i po jejkh
odstranem z pronaJ3tych ml'stnostt, a mel by proto Sch. také námk na
onu část rozvrhové podstaty, která byla docílena exekučním prodejem
do~če~ých svršk~ (~rov. r~zh; čís. 11286 Sb. n. s.). Rekmsní- soud, vychazele z nespravneho pra\Cmho posou'zenl. věd, neučinil v této přiči~ě
žádn~ .skutk?vá zjiŠ'tění,čímž znemožnil dovolacímu soudu, aby rozhodl

ve veCl same.
čís.
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Právní postavení věřitele v konkursním řízení, přísluší-Ii mu veřejno
právní po.hledávka.
Nárol{ na náhradu škody pro.ti nemocenské po.jišťovně do.vozovaný
z toho., že učinila bezdíivodný návrh na prohlášeni ko~rsu o jměni
dlužníka pro nedo.platek přispěvků, i když pochází z úkonu veřejno
právního, nenl vylo.učen z uplatňováni pořadem práva, pokud jde
o útraty právního. zastupování při hájeni se proti návrhu tomu.
(Roth. ze dne 13.

června

1936, RII 133/36.)

žalovaná pojišťovna vzala návrh na uvalení konkursu na jmění nynější žalobkyně zpět. Žalobkyně tvrdí, že ·návrh byl učiněn bez právních
předpokladů v § 69 konk. ř. uvedených, tudíž bez důvodu, a domáhá
se na žalované náhrady útrat právního zastupování a hájení se proti
tomuto bezdůvodnému návrhu. P r v Ý s o u cl vyhověl námi,tce nepři
puslnosti pořadu práva o tomto nároku. Rek u r sní s o u d námi,tku
tu zam;.tl.
N e j vy Š š í s o II d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Nárok na náhradu škody nemůže ovšem míti jinou povahu, než jakoi1
porušení, z něhDž jest vyvozován, a ne,patří proto nároky na náhradu škody z porušení neb opominutí veřejnoprávních povinností na
pořad práva, jak bylo vysloveno a odůvodněno v rozhodnutích nejvyššího soudu 6s. 10004, 11953, 13441 Sb. n. s., v rozhodnutí 'senátu pro
kompetenční konflikty Č. 734/31, uveřejněném v dodatku svazku XIII b)
Sb. n. s. z roku 1931 (na straně 1596). Žalobkyně neopká však s'vůj
nárok na náhradu š'kody o to, že žalovaná poruši'la nebopominula ně
kterou z veřejnoprávních povinností uložených jí z;l,konem ČíIS. 221/24
v doslovu zákona ČíIS. 184/28 Sb. z. a n., nýbrž opírá svůj nMok o to.
že žalovaná u6nila bezdůvod'ný návrh na vyhlášení konkupsu, bez právnílch předpokladů uveden)'Ch v § 69 konk. ř. čís. 64/31 Sb. z. a n. a že
vzala svůj návrh zpět. I kdyby se vymahání poji,stného. nemocenskou
poji'šťovnou (§ 175 záJkona čís. 221/24 v do,slovul zákona čís. 184/28
Sb. z. a n.) a v dúsledku toho i její návrh na vyhlášení konkursu posuzo.val Jak,: úkon veřejné správy, neplyne z toho, že zažalovaný nárok
o nahradu skody lest vyloučen z uplatňování pořadem ,práva. Neboť
škoda žaiolbkyní tvrzená záleží v útratách zastupování a hájení se žalobkyně pmti bezdůvodnému prý návrhu na vyhlášení konkmsu. Jde
tedy žalobkyni o náhradu útrat, o nichž zásadně v soudním řízení rozhodu'j-e soud podle výsledku ří'zeni nehledě k tomu, zda jde o pohledávku
veřejnoprá'vní nebo soukromoprávní, což plyne z §§ 40 a ná,sL c. ř. s.,
§ 78 ex. ř. a § 11 zákona čís. 100/31 Sb. z. a n. V ko,nkursním řizenÍ
ovšem obdobná ustanovení podle § 189, odstavec (1) konk. ř. neplatí,
to VŠ<lk nikoliv proto, že hy rozhodování' o útratách zpúsobených bezd~~odným návrhem bylo odňato pravomoci- soudu, učini,l-U takový návrh
ventel s pohledávkou veřejnoprávní, njÓbrž pro zvl,c,štní povahu konkursního řílz,ení, ač i tu jest ona zásada v podstatě zaohována co do
, útrat způsobených opožděnou p'řihláškou v § 109, odstavec (2) Imuk. ř.,
a to bez rozdílu, zda jde oko.nkursni pohledávku veřejnoprávní nebo
sOl1'kromoprávní (§§ 54 až 56 a 69 konk. ř.). Nemá-li konk. řád ustanoveni obdobná, lze se ovšem útrat způsobených bezdůvodným návrhem na vyhlášení konkursu domáhati jen, lze-li navrhovateli přičítati
zavi,nění (§§ 1295 a násl. o!bč. zák.), což lze uplatniti pořadem práva.
Nakládá-li konkursní řád s konkursními věříteli - ať veřejnoprávními,
ať soukromoprávními- stejně až na výjimky zákonem stanovené o. něž
tu však nejde, není důvodu od zá,sady té se odchýliti ani tehdy: jde-li
mělo

-
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byly ústavnich práva jejichž pohledávky nejsou nad veškeru pochybnost úplně uhrazeny přejimací cenou. Oh-Iedně těchto zástavnich věřitelů
zákon neobsahuje žádného ohmezení; rozhoduje tu tedy doba soudního
usnesení. Všichni věřitelé, tedy i ti, kteří teprve ,po slyšení dlužmíka,
ale před soudním rozhodnutím nabyli zástavních práv pozn<imkou na
sepsaném již z<ijemním protokolu (§ 257, odst. 1 ex. ř.), mají rovněž
nárok, .aby byH uspokojeni, z výtěžku a mají tedy i záJjem na tom, aby
se co nejvíce za svršky vytěži,lo, ba dokonce tito následkem zaclnějšiho
pořadí mají často větší z"jem než přednější věřMelé, Není proto žádného
důvodu, aby byl činěn mezi nimi rozdíl, zejména, když soud při svém
rozhodo"ání, může ze zájemního protokolu všechny zásta"ní věřitele
snadno zji,stiti a způsobem v §§ 55 a 56 ex. ř. vytčeným o jejkh souhlasu anebo nesouhlasu> se přesvědčiti. Je proto k tomuto výjimečnému
způsobu zpeněžení třeba svolení všech zástavních věřitelů, kteří až do
usneseni o povolení tohoto z:působu ~peněžení n&b-yli na pr-odávaných
svršcích zástavních práv (srov. také Ol. U. 2739 a čis. 819 úř. sb. ví-

o náhradu škody způsobené bezdůvodným návrhem na vyhlášení konkursu. Neboť, použil-Ii veřejnoprávní věřitel soukromoprávního prostředku k vymáhání své pohledávky, musí, se podříditi všem důsledkům
tohoto soukromoprávní,ho prostředku prá"ě tak, jako jiný konkursní
věřitel, a podal-Ii návrh na vyhlášení konkursu bez předpokladů § 59
konk. ř., vzešel by tím žalobkyni, soukromoprávní nárok, jenž není vy.loučeu z uplatňování pořadem práva.
čís.

15297.

K § 271 ex. ř.
K výjimečnému způsobu zpeněženi je třeba svoleni "šech zástavnich
věřitelů, kteří až do usneseni o povoleni tohoto způsobu zpeněžení nabyli na prodávaných svršcich zásta"niah práv.

(Rozh. ze dne 13.

června

Vym,rhající věřitelka podala podle § 271 ex. ř. návrh na převzetí zabavených věcí. P r v Ý s o u d tomuto uávrhu vyhověl. Rek Ul r sn í
s Oll d návrh zamítl. D ů vod y: Usneseníl je da,továno dnem 3. března
1933 a v této době byla Oreta P. jedinou vymáhající věřitelkou a odpovídallo by napadené ulsnesení zákonu, 'l<dyby bylo, bývalo vydámo skutečně dne 3. března 1933. Dle exekučních spisů a zájemního protokolu
ze dne 7. března 1933 nabyli stěžovatelé n'" uvedených věcech,dne
7. března 1933 zástavního práva. Jak bylo zjištěno v mezitímn-imřízení,
bylo napadené usneseni vydá,no ve skutečnosti mezi 7. a 9. březnem
1933, dozaji,sta však po dni, kdy stěžovatelé nabyli práva zástavního,
u,snesení bylo datováno dnem 3. března 1933, protože <iktuár by], názoru, že usnesení musí dosta,ti datum dne, kdy se l<onalrok o návrhu
na převzetí.. V době skutečného rozhodnutí bylo dle§ 271 ex. ř. schválení návrhu. na převzetí pfedmMu možno jen za souhlasu manželů Ferdimnda a Olgy S. (stěžovatelů), ,protože tito v této době již nabyli
z<istavního práva k předmětům, o něž se tu jedná, a jejich pohledávky
nejsou úplně uhrazeny přejímací cenou. Protože tito výslovně prohlašují, že s převzetím dle § 271 ex. ř. nesouhlasí" neodpovídá napadené
usnesení zá!konu.
N·e j v y Š š í s o u d

nevyhověl

deňské).

1936, RII 245/36.)

dovo.]acímu rekursu.

D.ůvody:

Ná'zoru stěžovatelky, že převzetí zabavených věcí podle § 271 ex. ř ..
nepředpokl<idá svolení osob, které nabyly zástavního ,práva na věcech,
jež maijí býti převzaty, až po mim ustanoveném ke slyšeni dlužníka,
nelze 'přisvěd6ti. Podle uvedeného předpisu je totiž k použití tohoto
výjimečného zpúsobu zpeněžení, třeba nikoli jen slyšení dlužníka a tedy
v tom směru potřebného řízení, nýbrž i svolení vymáhajícího věří-tele,
není-li jím sám navrhovatel, a osob, které k zabav,eným předmětům na-

čis.

,
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Odvolání daru podle § 948 obč. zák. předpokládá jen, že lze obdařeného trestně stíhati pro ubližení dárci na těle nebo na cti, nevyžaduje
však, aby obdařený byl trestně stihán anebo při lrestnlm stíhání odsouzen.
(Rozh. ze dne 13.

června

1936, Rv II 111/36.)

žalobkyně twdíc, že se žalovaný na ni dopustil nadávkami i lysickým nási,J.ím hrubého nevděku, domáhá se podl'e § 948 obč. zák. vrácení
daru žalovanému daného. žalobě, jejíž skutkové tvrzení bylo prokázáno, bylo vyhověno 5 o u d Y vše c h tří s t o I i c, n e j v y Š š i m
s o ude m z těchto
dů

vo

dů:

Není &právný názor žalovaného, .že ublíženi na těle není proto dů
vodem k od"olánú dam, že žalovaný byl pro ně trestním soudem sUhán,
ale osv,obozen; pod!:e ustanovení § 9480b-č. zák. odvolání daru před
pokládá je'n, že obdařený ubilLžil dárci na těle anebo na cti tak, že ho lze
trestně stíhati bud' na žádost anebo ·z úřední moci, nevyžaduje však ani,
aby byl obdařený trestně stíhán, ani aby při trestním stíhání byl odSouzen. Osvobozující rozsudek trestního soudu neváže soud civi,lní a.
tento si může sám potřebné předpoklady pro-své rozhodnutí zjistiti.
čís.

15299.

žaloba o výživné proti pozůstalosti nemanželského otce. Nelze hlek nároku vdovy podle § 796 obé. zák.
(Rozh. ze dne 13. června 1936, Rv II 356/36.)

děti

-
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Nezl. žalobce domáhá se žalobou uznání otcovství proti zemřelému
a placení výživného na pozůstalé vdově, jíž byla pozu_
stalost jako děd.ilčce přihlásivší se k pozůstalosti ze zákona s dobrodiním inventáře odevzdána. ProH VýŠI po,žadovaného výži'vného naJmít1a
žalovaJná jeho přemrštěnost a poukázala na konkurující její, nárok podle
§ 796 o. z. tvrdíc dále, že nemanželské dítko nemuže na tom býti lépe
jen proto, že jsou pro ně alimenty vyměřová,ny podIe § 171 o. z. po smrti
otcově proti pozůstalosti' (dědicům). než v případě, kde dojde k stano_
vení výživnéhO' přímo proti oteí podle § 166 o. z. P r v Ý s o u d uznav,
že zůstavitele jest pokládati za nemanželského otce nezl. žalobce, uznal
žalovanou jako dědičku p'Ůvinnou platÍlti žalobci na výži,vném urči,tou
částku měsičně. K odvolání žalobcovu zvýšil o d vol a c ís o u d mě
síční výživné na dvojnásobnou, později i vyšší částku s tím, že závazek
žalovaJné pomine vyčerpáním hodnoty pozůstalosti. D ů vod y: Před,..
pí,sem § 171/1 obč. zák., který ustanovu'j'e, že povinnost nemanželské
děti vyživovati a za'Ůpatřiti přechází jako jiný dluh na otcovy dědice,
nebylo nic změněno na po'vaze tohoto závazku a zejména platí i pro
tento případ 'předpIs § 166 obč. zák., mluvíd o jměni, tedy souhrnu
všech hospodářských hodnO't, jen že úmrtím zavázaného odpadly ostatní
okolností, jež jinak jsou spolurozhodujícími pro určení rozsahu vyživovací povínnosti, zejména výdělková scholPnost nemanželského otce,.
takžejediným podkladem pro určení výživného jest hodnota čisté POzustalosH v době jejího odevzdání, tedy níkoliv jen přfjmy z ní a zásada,
že vyživO'vací povinnost přechází' na dědice jen potud, pokud by byl
nárok odův'Ůdněn proH zůstavíteli (Sb. n. s. čís. 6152, 12034), a pokud
dědic sám není zkrácen ve svém právu na výživu' (Sb. n. s. Č. 4196).
Rozhodnutí nej\'. soudu Čí,s. 4196, jehož se první soud na podporu svéh'Ů
mylného názoru, že rozhodují jen .p ř í j m y z pozustalosti, dovo,lává,
řeší zcela jiný případ, toUž úhradu náJkladů výživy z výnosu majetku
nem. dítěte s a mé h o dle zásady § 150 obč. zák. Odv'Ůlací soud vycházeje z nenapadených zjištění prvnílho soudu, že hodnota či-sté pozůstalosti v době odevzdání' pozůstalosti žalované, která se jako manželka přihlásila ze zákona s dobrodinímsoUlpisu, činí více než 27.000 Kč,
má za to, že výživné vyměřené prvním soudem neodpovídá této hodnotě pozůstalosti a potřebám dítěte, vyhověl proto částečně .odvoláni
a výživné přiměřeně zvýšil, neboť takové výži'vné by byl s'Ůud při zjištěném imění vyměři,1 nem. otci, kdyby byl živ, i když se musel staratí
o manžělku. K nárokU! vdovy na slušné zaopatření z pozůstalosti dle
§ 796 obč. zák. nemohlo býti přihlíženo, jak O'dpůrkyně odvolatele za
to má, nebO'ť výži<vné dle § 171 obč. zák. nároku tomu předchází a nelze
tudíž tvrditi, že by byla žalovaná ve ,svém právu na výživu vyšší výměrou alimentů zkrácena.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověli dovolání.
zůstavitel'Ůvi

D tt vod y:
Nárok nemanželského dítěte podle prvého odstavce § 171 o. z. jest
nárokem majetkoprávním (pohledávkou), za který proto mčí dovola-

telka, jíž byla pozůstalost, k ní,ž se přihlásil~ výminečně, od,~vzdána:
celým svým jměním, ovšem jeru co do výše ČIsté hodnoty~ozust~los~
v době jejího odevzdání. Opačný nalOr dovolateJ.čm nema v z<lkone
opory. Dovolatelka nemůže také ničeho pro sebe VytěŽItI poukazem na
předpis § 796 o. z., neboť nárok na slU!šné zaopatření podle tohoto před
pisu má vdova teprve po uspokOjení pohle?á~ek věřitelů pozů,~talost
nich. Předpisem § 171 o. z. nebyw nIC zmeneno na ustanovenI § 166
obč. iák., pokud jde o vyměřováni v~še výživnéh.o'. ~řiohází ,~roto
, v úvahu při výměře renty hodnota cele pozustalosh, Jez po smrti nema'nželského otce představuje jeho jmění podle § 166 o. z. a O' níž v sou~
zeném př'padě nebylo tvrzeno, že se od úmrtí zů'stavitelova do dne odevzdání lalované ztenčila. Odvolací soud po,sUlzuje přimMenos.t renty,
přihlédl vedle toho také k zák?nn~ vyži~ovaci,po~in,~?sti nemanželské?~
otce k žalované podle § 91 obc. zak., Jez by pn vymere byla musela by,I
vzata v úvahu, kdyby byl zůstal nemanželský otec na živu. Je proto
nepřípadná výtka, že se žalobci .dostává roz!"0dn,~tím napa~~eneho ~~z
sudku více práv, než kdyby byl zustal nemanzelsky otec na ZIVU. Uvazllv
obě tyto okoln'Ůsti, připojuje se dovolací soud k vývodům odvolacího
soudu a má za to, že vyměřená renta jest přiměřená maijetlmvé hodnotě
pozůstalostního jmění. Ježto Jde o ?Iuh pozůstalosti, jež 'Ůdevzdání~ zanikla, nesejde na tom, pkym ~pusobem JeJ dovolatelka z",pravI, zda
z výtěžku svého jmění či zda bude nucena sáhnouti ke kmenové podstatě svého majetku. Obmezení, že dluh ten musí zap-ravovati' do výše
hodnoty čilsté pozůstalosti, jde v její prospěch, neboť znamená, že dále
její povinno,st nesahá, i kdyby žalobce sám ještě výživy potřebov,a!.
čís.
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Dávkamí podle § 17, písm. i) vlád. nař. čís. 250/35 Sb. z. a n. jsou
jen dávky pro finanční erár, nikoliv dávky pojistného, předpisované
veřejnoprávními sociálními ústavy pojišťovacími.
(Rozh. ze dne 17.

června

1936, R I 671/36.)

Povinný, proti němu'ž. vedla ÚmlOvá pojišťovna dělnická exekuci
k vydobytí dlužný'ch poji,stných dávek, navrh!. a!by tato exekuce byla
podle § 27 vl. nař. ČíIS. 250/35 Sb. z. a n. odl'Ůžena do 30. září. 1936.
P r v Ý s o u d návrhu nevyhověl. O d vol a c í ,g o II d uznal podle
návrhu. D u v O' d y: První soudce zamítl návrh, poněvadž se jedná o vy·
. dobytí pojistného z rokUJ 193Q a 1933, na něž se vládní nařízení Č. 250/35
Sb. z. a n. (§ 17, odst. 1 a 2) nevztahuje. K tomuto náhledu nelze se
přip'Ůjiti; neboť právě z ustanovení § 17, odst. 2 !'ze seznati, že úlevy,
jak jsou obsaženy v p-ředcházejících §§ tohoto vládního naří'zení, se vztahují t"ké na pohledávky veřejnoprávnkh sociálně pojišťovacích ústavů,
takže lze i tu použíti ustanovení § 27, odst. 1. Neboť, když §em 17,
odst. 2 byl'o upraveno placení pojistného, které se stalo spla,tným
v roce 1935, jest z toho usouditi, že ohledně takových pohleditvek z dří-

-
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vější

doby platí Fnaké úlevy při placení a že tudíž také J,ze se dovolati
§ 27, odsl. 1.
N e j v y Š š í s o u d zrušiv obě uvedená usnesení uložil prvému
soudu nové rozhodnuti.
předpisu

Důvody:

I když jest přiznati, že příspěvky k úrazové pojišťovně, které se
v projednávaném připadě vymáhají, mají povahu veřejných dávek, jde
ještě o to, zda je lze zahrnouti pod ustan,ovenÍ- § 17, pí,sm. i) vlfcd. nař.
čís. 250/35 Sb. z. a n., kde se stanovi, že útevy podle předcházejícíoh
ustanovení nepříslušejí dl,už;níku, jde-li o pohledávky »veřejných daní'
a diwek, poplla!ků, a cek. Z toho, že se slovo »dávky« uv"dí ve spoji~
tosli 's veřejnými daněmi, ,popl'iI'tky a cly, dáte z toho, že se v § 17,
písm. f) výs,lovně odkazu(je na odstavec druhý § 17 a že se v odstavci
druhém § 17 cit. vlád. nař. uvádi, že »jde-U o pohledávky veřejnopráv_
nkh sociálně pojišťovacích ústaJVů na zaplacení, pojistného ... , přísluší
zemědělcům v okresích zvl"ště těžce postižených neúrodou úleva podle
§ 13 ... «, je'St zřejmé, že s,lovo »dfcvky« v § 17, pílsm. 'i,) sluší vykl<idati
jen jako dávky pro finančn, erár, že však pod toto ustanovení nelze zahrnouti i dfcvky pOjÍ'stného, předpi'sované veřejnoprávními sociálními
ústavy POjÍ'šťo'vacimi, a že takové nezaJp}aoené dávky jest posuzovati
ja'ko pohledávky ve smyslu § 17 písm. f). V příčině těchto dávek pojistného, které vznikly před 9. květnem 1933 (v okresí.ch chráněných do
31. prosince 1935), po připadě které se staly splatnýmí před 1. lednem'
1936, příslušejí dlužníku zemědělci úlevy podle ustanovení dl. vlád.nař.
V pří,čině dávek pojistného, které vznikly až po 9. květnu 1933<1, jde-li
o zemědělce v okresích zvláště těžce postižených neúrodou, po 31. prosinci 1935, nepřílslu1šejí dlužní,lm zeměděld úlevy pod],e předcháze
jících ustanovení, plYkud není ustanoveno něco jiného v odstavci 2
§ 17 (§ 17, odsl. I, lil. f) cH. vlád. nař.). Výjimku z toho stanoví
odstavcc druhý § 17 dl. vlád. nař. v ten zp'Ů'sob, že v příčině
pojistného, které se stalo splatným v roce 1935, přísluší zemědělc
cům v chráněných okresích úleva p.odle § 13 jen potud, že pohledávku
jest zaplatiti ve dvou stejných splálkáchnejpozději k 1. říjnu 1936 a
k I. duhnu 1937. Poněvadž nižší soudy ;projednávaný případ podle právních zásad právě vyložených neposoudHy a důsledkem toho se údaji
dlužníkovými v podání Č. ř. 2 nezabývaly, zé'jména po té stránce, že
tu jde o dlužníka zeměděke v chráněném okresu, že se v)'mfchají pří
spěvky za dobu od 1. ledna 1932 do 3,1. prosince 1933, o kterých dlužník tvrdí, že mu příslušťlji úlevy, a že se zachoval podle ustanovení § 4
cil. vlád. nař., bylo napadené usnesení i usnesení prvého soudu zmšiti
a prvému soudu uložHi, aby ,o návrhu dlužníka na odklad exeku'ce podle
§ 27 cit. vlád. nař. po případném doplnění řízení znovu rozhodl.
čís.
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Specifikační koupě.

Právo specifikace vyhrazené .smlouvou kupiteli, nepřechází na prodatele, prodlévá-li kupitel s výkonem tohoto práva.

čis.

153D1-
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Prodatel jest oprávněn žalovati na specifikaCi nebo hned na zaplacení kupní ceny.
..
Závisí-Ii výše kupní ceny na výkonu spe:lfikace: ~lUze prodatel,
rozhodne-Ii se pro zažalování k~pní. c~~ bez predchoz! zaloby n~ sp~:
ciiikaci, žalovati jen na zaplacent nej'lllzsl ceny, ke ktere by se doslo pn
nejlevnější specifikaci.
o _

(Rozh. ze dne 17. června 1936, Rv I 2058/34.)
Zalovaná koupHa dne 3. září 1928 od žalujíc~ firmy za účel,em d<J,!--,ho zcizení 8()0 krr cukrovinek podle cen V' cemku k postupnemu odsl
·b _ u do 24 mě,síců Os klausulí účtování denních cen. Zalujíd prodJ.ou·žlla
er , .
.
d b
č't
kd __ alo
tuto lhůtu žal.ované k její žádosH, a to na otu neur I ou,
y.z. z. vaná žalující přisÍíbj,la, že od I. ~v~tn~. 1.930 začne ~ase. ode~liraÍl n~
činěnou uzávěrku, což také skutecne uClmla. Zaluvana mela z~ko~pene
~nožství cukrovinek odebíifa,ti od žalující v libovolných mnozst~loh a
lhůtách podle potřeby tak, aby nejpozději~o 24 měsíců byl'a uzavěrka
vyčerpána. Mimo to měla žalovaná zaplahh trho'von ce~u obal~' za "'slané zboží. Ze zakoupeného množství 800 kg odebrala zalovana stra~~
v postupných objednávkách posledně, 30. kv_ětna 19_~0 ~19 .kg, zbol!.
Přes to že od roku 1930 byla žalova!lla k odberu ZbOZI nekohkrate vybí;zena ~ ačkolUv ji sestavenim ze dne 22. února 1933.,byl0 dáno neod~
brané zboží k disposici, prohlási,la žalo,vaná, že ZhOZI neo~ebere. a ~,u:
stala tato strana s odběrem tohoto zboží v prodle.n~ a_ ma od -,alupc,
odebrati a zaplaWi 481 kg zboži různého d.r_u~u, jez za'lob~y?e v
lobě sama uvádí, v úhrnné oeně 4.805 Kč, Jlz zalohou vym"ha. p,f v y
s o u d uZll,,1 podle žaloby. O d v .o ,I a c í s o u d žalobu zamítl.

za:

Ne j v y Š š í s o u rl uložil odvolacímu soudu nové jednwní a rozhodnutí.
Důvody:

Jde v souzeném případě o spe~iďikační ,koupi" kterou' ,~oupi,la žalovaná od žalobkyně 800 kg cukrovmek k postlllpnem~ odberu na od~o
láni žalované do 24 měsíců, při čemž bylo žalovane vyh;azen? pr~v~
voHli zcel", libovolně druhy cukrovinek, u\"edené v uzaverkovem heste
ze dne 3. září 1928 a ostatní výrobky podle ceníku. Zalova~fc odebral~
3'19 kg cukrovinek, zdrá!há se však zbytek 481 kg od~~rah ~ ohledn,:
něho vykonati speci1ikaci. Jde nyní již P?uze o to,. n:uze~h, za~?hk~ne
se domáhati, na žalov<l'né zil'placení kupll1 ceny a, jezto lejl vyse jest
závi'slou na specifikaci, i vyl<onaH ,m"ís~o ž~].ované '~Ipeciďikaci. Tím, že
žalovaná nevykonala během smluvene lh,uty ~pe~!f~~ac~ a~eo?vola!a
zboží, 9ctla se s převzetím zboží v prodlelll a sh>ha]1 Jl veskere ,nas].e~ky
tohoto prodlení. ZaIobkyni nutno přiznati právo" ahy s:, domah~la ::a~
lohou spediikace nebo i bez této hned ~"placem o~'Pn! ceny. ~avlsl-h
však výše kupní ceny na výkonu speclhkac_e, muz,e _ zalobkyne, r?~
hodne-li se pro zažalování kupní ceny bez predcho'zl zaloby na speclfl~
Civilní rozhodnuti XVIII.
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kaci, žalovatí jen na záplacení nejnižší ceny, ke které by se došlo při
nejlevnější specifikaci. ža],obkyně není však C\právněna vykonati specifikaci sama a zjednati si tím základ pro výpočet přípaDné vyšší' kupni
ceny. Právo volby (specifikace) bylo smlouvoU! výslovně vyhrazeno žalované a nepřechází v případě, že žalovaná prodlévá s výkonem tohoto
práva, na žalobkyni, ,Ježto výkonem práva volby žalobkyní mohl by
býti zmařen účel kupní smlouvy pro žalovanou jako kupitelku. Bude
pr'Ůto na prvém soudu, aby zji,stil, mezi kterými druhy cukrovinek měla
žalovaná právo volby, za jaké ceny bylo jednotHvé druhy cukrovinek
v2lhl'edem k ujednáni stran počítati a za jakou cenu mohla žalovamá
2lbytek zboží aspoň p'Ůslední den IhMy k odebráni zboží ujednané resp.
souhlasnou vůlí stran dodatečně prodl'Ůužené odebrati, kdyby byla vykonala nejlevnější' specifikaci·. Jen tuto částku jest žalobkyně oprávněna
bez předchozí žaloby na specifikaci zažalovati. Bez shora uvedených
zji'štění nelze o věci rozhodn'Ůuti.
čís.

15302.

K výkladu pojmu »jednoduchá většina« ve stanovách hospodářského
(družstva) a přípustnost výkonu t. zv. užši volby.

společenstva

(Rozh. ze dne 17.

června

1936, R Jl 221/36.)

P r v Ý s o u d vyhověl'stížnosti Franhška B,-ého do usnesení valné
hromaDy Občanské záložny, týkajidho se užší volby mezi' stěžovatelem
a Dr. Josefem R-em za náhraďní:ky, a usnesenI 10 zrušiL Rek u rs ní.
s o u d vyhověv relmrsll' Dr. Josefa R-a změnil usnesení, prvého, sou1l4
a sUžnost Fmntiška B-ého do Ulv,edeného usneseni valné hromady za-·.
mi,U. D ů vod y: Podle § 17 stanov jest k usnáš-en, o změnách stan'Ův
a o zrušení společenstva potřebí většiny dvou třetin přítomnýoh, jindy
postaču1e jednoduchá větši'na. Z obsahu tohoto ustanovení jest patrno,
že k jiným usnesenim jest třeba jednoduché většiny přítomných. Jestliže
se jednal'Ů o to, kdo má býti zvolen nilhradníkem, a půvo'dně navržený
F.rilntiš"k B. dostal 387 hlasů z 910 hlasů přHomných osob hlasy ty
zastupujídch, nedosilhl jednoduché většiny, toti,ž asp'Ůň 456 hla,sů, a
nebyl proto zvolen on, nýlbrž Dr. Josef R., který při druhé volbě dostal
617 hlasů. Slova »jednoduchá většina« - zřejmě, jak nahoře uvedeno,
z přítomných - JSOll zcela jasná' a značí vzh,leclem k slovu většina
vyššÍ' počet než poJ.ovi,oní z přítomných po případě platně odevzdaných
hlasů (tak zvaná zásada maijority i v 'Ůboh. zák. včl. 190 uznávaná).
Názor prvého soudu, který ml'll'lí o relati'lní většině, jest mylný a ne·- ,
může správnost názoru jeho odůvodnHi ani to, že ve stanovách neni
uvedeno, co se má státi, není-Ji. dosaženo nad,poJ.ovičn·í většiny aneb
při rovnosti hlasů; neboť v takovém případ'" i podle stanov není věc
usnesena a jest na valné hromadě, aby se usnesla tak, že pro věc hlasuje nadpoloviční většina.
Ne j vy Š š í S'Ů U cl nevyhověJ. do'volacímu rekursu.
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Důvody:

Jest plně souhlasiti s výkladem rekurs~HlO soudu v při čině pojmu
»jednoduchá "ětšim«. S],ova ]'ř.~dposledmh,: .od.stavc,:. § 17 stan~v
»jindy postačuje jednoduchá vetsma« JSou. zreJm~ P?~Zlt.a J~.ko pr.oh ..
váha vůči většině kvalifikované, t. J. dvoutretmove vets:ne. pntomnych,
'aké je nutno k usnášení podle téhož .odstavce o z:nenach o sta~ov a
. ~ zrušení společenstva. V této souvislost! nelze .r?~umeh slovu~ Je~no:
duchá většina tak, že by tU' stačila raikakolI vetslna (relahvnl), nrbrz
• tu musí býti skutečná většina přítomných. Stanovy samy prec~
~~adou váhu na důležito'st voleb a proto předpisuií volbu ~~a~?vacíml
Hstky, a je to docela přirozené, po.něvadž. volbamI se. P?veruJI' osoby
a jim se svěřuje vedení celého podmku, a Je proto po.trebl, a?l', se t~to
osoby těšily důvěře co n.ei.ši~šíiho ~~u'h'll ~Ienstva, .CO'~ se prave :proJevuje doci!leným počtem vetsmy z P!I,!?mnyc~, a za]1s!,:.bl' nehovelo t~
mulO účelu, kdyby, zejména ph vetslm poctu soutezlclc? kacndldat,u:
měla rOnhodovati většina jen relativní, činící připadně Jen nepatrny
nepatrný po'čet hlasů z přítomných u jednotlivých kandidátů. Podle
spisů také v poslední' době na valných hromadách o~ ro:k~. 1930 konaných, vždy také bylo ,přÍ' volbách dosaž:n~ abs~l.,:tm ve.tslm)' pro Jednotlivé kandidáty, takže ani· nebylo potr5'bl k UZSI' vo.lb~ pn~ročovatL
Výkonem užši volby v souzeném případe nebylo take Jednano proh
duchu a smyslu stanov, poněvadž odpovídá to všeobecným zásadám a
praxi při provádění voleb.
čís.

15303.

je-li nemallŽelská matka po1sk?U státní přisl~icí, ~ení t~emský
soud příslušným k vydání usneseru poďle § 111 J. n. o preneseru poručenství na polský soud.
•
Tuzemský soud se musí omeziti na postup podle cl. 10, odst. 2
smlouvy ze dne 6. března 1925 č. 5/26 Sb. z. a n.
(Rozh. ze dne 17. června 1936, Nd II 50/36.)
N ej v y š š í s o u d rozhoduje P?dle ~: o~sL § 11~)- n; o přene
sení poručenství nad nezl. polskou' sta tm prtslusmcl na ure?m soud v P.
(Německo) u,loži.! prvému soudu, by postupoval podle cl. 10, druhy
. odst. smlouvy mezi republikou; československou a republikoU' Polskou
ze cine 6. března 1925 čís. 5 Sb. n. s. z r'Ůku' 1926.
Důvody:

Podl'e článku 10, odstavec I smlouvy mezi československou republikou a republikou Polskou ze dne 6. břenna 1925 čis. 5 Sb. z. a n.
z roku 1926 přísluší úřadům každé ze smluvních stran poručenská (opatrovnická) póče o osobu a veškeré jmění vlastních příslušníků. Podle
43'
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odst~vce 2 č;; I~, ,nasta~e~lí, potřeba zahájiti powčenství (opatrov_
mctv~) ,nad pn~lusn~kem ]~dne stran~ sml:uvnl, který nebo kterého jmění
nachazl se na uzeml ledne neb dmhe strany, úřady této strany omezke
se samy toliko na bezodkladna opatření poručenská učiní o tom pří_
s]llJšnému, úřadu neprodleně sdělení, a pří-slušný úřad státu, jehož obča_
nem )est pom~~~ec,. může pO,?le odstavce 3 čl. 10 zmíněné smlouvy
opa'lr~nl :0 zmslÍ1,. a Je-ll
v zajmu pomčencově, celé pomčenství (opa_
trovmc!vI) nebo ]e~,~othva o?at~ení poručenská (opatrovnická), ať jíž
?~ledne os~by, ať Jl'z ohledne Jmění, přenésti s jejich souhlasem na
urady druhe stmny podle platných tam předpisů, kterážto rozhodnutí
budou 'P0dI,e, odstavce 4 čl. 10 smlouvy uznána na území strany druhé.
Nem31nzeI:ska matk,a ~~ne S,. Jest polskou příslušnicí a tudíž i její nem,am,el,s,~; n~zl,etJle dlte ,Mane S" Nebyl proto tu~emský okresní soud
vubec pnslusny k vydam usneseni podle § III j. n. o přenesení' poručenské věci nezletilé Made S. na úřední, soud v P.

to.

čís.

15304.

Od kdy jest počítati lhůtu k opravnému
opraveného podle § 419 c. ř. s.?
(Rozh, ze dne 18.

června

prostředku

do rozhodnutí.

19036, R I 386/36.)

Rozhodnutí odvolaCího soudu ze dne 16. ledna 1936, jímž byl zrušen'
rozsudek prvního soudu s řízením jemu předcházejicím pro 7Jmatečnost
a žaloba byla odmítnuta pro nepřípustnost pořadu práva, bylo doručeno
právnímu z"slupci žalobkyninu dne 28. ledna 1936. Dalším usnesením
ze dne 6. února 1936 o.pra,vi]' odvolací soud své první usn.esení podle
§§ 419. 430 c. ř. s. ve výroku o nákladech říz,ení. Toto opravovací usne ..
sení bylo právnímu zástupci ža,lobkyninu doručeno dne 26. února'1.936.
Dovolací rekurs, správně rekurs žalobkynín, datovaný dnem 11. března
1936, byl podán dné ll. března 1936 u soudu první stolice do původ
ního rozhodnutí, ze dne 16. ledna 1936,
N e j v y Š š í s o u d odmí.tl rekurs.
Oú vody:
LhÍ1ta k rekursu č,ní podle § 521 c. ř. s, 14 dnů a nemůže býti prodloužena. Tato lhůta se počíná ve věcech přesahu<jídch hranící v § 448
c. ,ř. s. staJnovenou po dni, kterého doručeno bylo písemné vyhotovení
usnesení, jemuž má býti oďporováno, což se v projednávaném případě.
stalo dne 28. ledna 1936. Vydáním opravujícího usn'esení neprodlužuje
se opravná lhůta, pokud ijde o původní fO,vhodnu'Íí. Jen tehdy, když se
op!,avou změnila podstatná část soudního rozhodnutí, počíná se opravná
Ihuta teprve dnem, kdy byl doručen výrok soudu o opravě, jímž byl
p:ůvodní výrok změněn tak, že dal podnět k novému odporování (srovnej rozh. čís. 9872 Sb. n. s.). Opravovacím usnesením ze dn'e 6. února

1936 nebylo nic změněno na rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé
(na zrušení rozsudku a řízení první stolke a odmí,tnutí žaloby), oprava
se netýkala podstatné části rozhodnutí, nýbrž toliko výroku o. nákladech řízení. Tento výrok soudu druhé stolice o nakladech nemůže však
dalším opravným pmstřeclkem vůbec býti napadá!n. Nelze proto v tomto
případě opravnou lhůtu počítati teprv'e od doručení opravovacího usnesení; opačný postup by umožni·1 stranám již při sebemenších opravách,
provedených snad teprve po delší době, odporova-ti rozhodnu!tím, jež
nedozna'la věcných změn, a tím doháněl!, co vča's opominuly nebo
zmeškaly. Rekurs žalobkynin jest proto nepřípustným, poněvadž se
opravná lhUta. k odporování ve věcí samé jíž skončila dnem 11. února
1936 a usnesení odvolacího soudu ze dne 6. února 1936 o nákladech
dalšímu opravnému prostředku nepodléhá.
čís.

15305.

Zákaz nakládati hypotekou, i když jest podle § 469 a) obč. zák. při
hypotece ve veřejné knize poznamenán, platí jen v poměru smluvních
stran a jejich právních nástupců.
(Rozh. ze dne 18.
Shodně:

Sb. n. s.

čís.

9218,

Června

1936, R I 430/36.)

opačně

Sb. n. s.

čís.

14288.

Na nemovitosti náležející. navrhovateli Josefu W-ovi vázlo kníhovno
v položce C 30 zástavníl právo pro pohledávání manželů o-ovýcll
v částce 66.000 Kč. Vůči zadní hypotekámí věřitelce firmě Seh. a L.
zavázal se dlu'žník podle § 469 a) obč. zák. (§ 34 I1I.dí>Jčí novely) že
dá vymazati veškeré pohledávky předcházejí.cí jejímu pCYhledá~ání
z kauční listíny ze dne4. pr,osi-nce 1931 pojejieh zapl,aeení. Tento zá~a:ek byl ve veře,jné knize pod pol. C 38 a 47 poznamenán. Dlužními
uplsy ze dne 3. ledna 1935 však SVo.liI dlužník k převodu zást,wního
práva (pol. C 30) částkou 12.000 Kč na Karla W-a a částkou 8.000 Kč
na Marii W-ovu, poněvadžrrt.u tyto osoby poskytly zápůjčky, z ni,chi
pohledávka manželů O-ových byla ve stejné výši zaplacena. P r v n í
s o u d provedl příslušné knihovnj. zápí,sy »bez újmy práv firmy Seh. a
L.«, čímž se zadní věřitel Jindřich O., pro jehož pohl-edávku v částce
000 Kč s p-nsl. jest na, nemovitosti dlužníkově vloženo zástavní právo
pod pol. C 63, považoval stíženým. K jeho rekursu' zamítl rek u r sní
. s o u d žádaný vklad převodu zástavního práva maje za to ž'e mu brání
zmí'něná poznámka o závazku vlastníkově podle § 469 a) ~bč. zák.
N 'e j v y Š š í s o. u d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

Závazek podle § 469 a) obč. zák, jest účinný toliko. v poměru k fírmě
Sch. a L., pro niž je vlastník n·emovitosti převzal. V poměru k osta-tním

Čís.
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čís.

15306 679

knihovním věřitelúm a tedy i k Jindřichu G. jest úplně bez významu.
(rozh. Č. 9218 Sb. n. s.), neboť zákaz. s hyp~te~ou nakl!,dati, )e-li. ve
veřejné knize při hypotece poznamenan, plali pres po,~ekud slroke a
celkem povšechné znění zákona jen v pqměru smluvmch stran. význam jeho poznámky sp06vá v tom, ~e pak js~u vázáni i .ná~!upci pů:
vodních smlu,vních stran. Z onoho zavazku vsak nenabyva]! ostatnl
zadní věřilelé žádného právního nároku na lepší pořadí, COž plyn.e zejména z toho, že též tato poznámka na základěujedn~ní smlUlvních
stran může zase býti vymazána. Za toholo stavu veCI vsak nebylo tu
překážky (§ 94 Č. 1 a 2 knih. záJk.) proti povolení žádaného zápisu.
čís.

15306.

K § 23 zák. O pracovních soudech.
.
V pracovnich sporech hodnoty menši než 1.000 Kč jsou podle § 23
zák. o prac. soudech vylJOučeni ze zastupováni stran i notáři, vymlnili-Ii .
si odměnu za zastupování.
(Rozh. ze dne 18.

června

1936, R II 174/36.)

P r v Ý s o >U ,d uznal ve sporu- h?dnoty nižší než .1.~ }~č :oz~ud
kem pro zmeškáJní podle žaloby. D u' vod y: žalovany, ac radne predvolán, se nedostaviL Na' mí,stě něho se dostavH mi,slní' advokM a místní
notář a vykázavše se řádnými plnými, mo~.emi chtěli o pře~n:su žal~by
přednášeti svoje námi.tky. Soud však nepnpusltl zastoupem zalovaneho
ani advokMem, ani notářem, a vynesl proti žalovanému rozsudek pro
zmeškánÍ. Co se zastoupení advoká,tem tý,če, jest toto '
zněním zálkona, t. j. § 2'3 zákona o pracovn'ích soudech vyl
Co se
týče zastoupení notářem, zákon notáře v dtovaném
.' .
nevylučuj,e, soucl má však za to, že z,"kon nechtěl tím favonsovab ~o:
tMe proti advokátům, ~ýbrž cht~l. vůbec ~yloUlčHi ze •. ~.astu;povanl
pr,"vníky, kteří- z povol,"llI zastupovanl stran pred soudy pnJlma]!. Tendenci zákona jest, aby mezi stranami, z niohž jedna jest yždy hospodářsky stabší, bylo docíl:eno co největ~í procesní rov,:?sh. Tato rov~
nost však by byla porušena v neprospech strany slabsl, kdyby druhe
straně byla pon,echána možnost zastoupení právníkem, Zákon chtěl dále
řízení co možná zlevniti a tak tbavili zaměstnance ÍÍ'živého risika k placení útrat právního zastoupení v případě, že by spor prohrál. útraty
notáře a advokáta jsou však podle § 42 c. ř. s. stejné. Soud má tedy
za to, že zákon v § 23 zák. o pracovních soudech pod poj em »advok~!«
z<rhrn-uje i, notáře, když jako právní. zástupce v procesu vystupUje.
V dúsledku toho nepřipustÍ'! soud zastupování notářem, i když tento
tvrdi,l, že zastupování převzal pro žalovaného zdarma a z pouhého přá
telství. O d vol a c Í s o u d ulom prvému soudu. nové :jednání a rózhodnutí. D ů vod y: V pracovních sporech jest podle § 23 zákona
Čí~. 131/31 ovšem vyloučeno, zastoupení advokátem v řízení před pr,:covním soudem, nemá-Ii piiedmět l\poru hodnotu vyšší než 1.000 Kc.

Zákon mluví však toliko o advokátech a nutno z toho souditi, že notáři mohou strany i v tako'vých sporech zastupovati, a to tím spíše,
když, jako v daném případě, notář prohlásN, že zastupuje žalovaného
jako soukro;ná osob~ bez jakéhc;koHv nároku na ~traty. postavll se
tedy k ústmmu Jednam dne 19. cervence 1935 za zalovaneho k soudu
notář .jaJko jeho zmoměnec a vykázal-li se řádnou plnou mocí, nesměl
prvý soud vydati proti žalovanému rozsudek pro zmeškáni. Tím, že tak
učinil, odňal žalovanému nezákonným postupem možnost před souden,
projednávati. Jeho rozsudek a řízení jemu 'Předcház~jÍ'Cí počínajíc ús.tním
jednánimdne 19. července 1935 trpl zmatečnos!l podle § 477 ČIS. 4
C, ř. s., po případě § 28 čís. 4 zák čís. 131/31 Sb. z, a n.
N e j vy

Š

ší soud

nev)"ltověl

rekursu.

Důvody:

Podl,e § 23 zákona čís. 131/31 Sb. z. a n. mohou se strany dáti před
pracovním soudem zastupovati každou svéprávnou osobou, která jest
schopna před soudem jednati; a ve sporech, jejkh'ž předmět nemá hodnotu vyšší než 1.000 Kč, jest vylouičeno zastoupení advokátem. Podle
čL IV., dmhéhoodstavce zálkona ds. 251/34 Sb. z. a n, platí toto ustanovení o zastupovám, stran p,řeď soudem praco'vním t3Jké pro spory,
ve kterých okresní, soudy jednají' na mÍlstě pracovních soudů podle § 42
zákona čís. 131/31 Sb. z, a 'no O takový spor jde, neboť žalobce se domáhá na žalo.vaném nedoplatku mzdy, který není vyšší než 1.000 Kč,
a spor byl zahájen za účinnosti zákona čís. 251/34 Sb. Z. a n. (čL VL
téhož zákona), Ustanovení § 23 zákona čís. 131/31 Sb. z. a n. uvádí
sice joen "dvokáty jako osoby vyloučené ze zastupování stran před soudy
pracovními ve sporech o hodnotu nepřevyšující 1.000 Kč, avšak z dů
vodové zprá'vy k zákonu čís. 131/31 Sb. z, a oll., která se stala základem
jednáni ve sborech zákonodárných, j-e nepocchybno, že u'stanovením § 23
zákona Čí's. 131/31 Sb. z. ano mělo býti vyloučeno zastupování stran
právními zástupci, jichž účast spor zdražuje. ByIať siceslranám pone~
chána větší volnost ve volbě zástupce, nd tomu bylo dříve za platnostt
zákona ze cine 27. Hstopadu 1896 čís. 218 ř: Z. o živnostenský'ch soudech,
který v § 25 dovoloval zastoupeni stran jen příbuznými, obchodvedoudmil nebo zřízenci a s určiitý,ID omezením i druhy v povolání, avšak omezení této volnosti, ve výběm zástupců pro jednání' před soudem pracovním bylo uskutečněrto právě ,pro spory o nejmenší hodnoty, aby tyto
~pory nebyly zdražovány. Toto. nebezpečí zdražení. spom jest ovšem
nejen pn zastoupení stran advokátem, nýbrž každým jiným právním
zástupcem, který jest oprávněln účtovati útraty zastupování, jaJko jest
tomu u notáře podle § 42, druhý odstavec, c, ř. S. Podle plné moci, kterou
předložn dostavivší se notář M. jako zástupce žalovaného, zavázal se
žalovaný zaplatiti tomuto notáři veškeré výlohy jakož i. odměnu za
práce ve sporu konané, takže podle obsahu p],né moci (t. j. smlouvy
2Jmocňovací) nebylo žádné pochybnosti, že tento notář jednal jako honorovaný prá"ni zástupce žalovaného, třebaže se u ústního jednáni
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vydával za zástupce nehonorovaného. Pokud však jednal ja'ko honorovaný zástupce žalovaného, bylo ho podle § 23 zákona čís. 131/31 Sb.
z. a n. jako notáře pokládati za právního zástupce žalovanéhu ze zastupování na prvém soudě vyl,oučeného. Přesto však prvý soud nemohl vydatí rozsudek pro zmešk<>ní proti žalovanému. Ani civilní- řád
soudní, ani zákon čis. 131/31 Sb. z. a n. nestanoví, že v takovémto pří
padě jest vyhověti návrhu na vyd<>ní rozsudku' pro zmeškáni, a měl proto
prvý soud jedna,ti obdobně podle § 185 c. ř. s., rok k ústnímu jednání
stanovený odročiti a žalovanému dáti poučení, ahy k příštímu ústnímu
jednání vysJ.a1 zmocněnce, který není podle § 23 zákona čis. 131/31 Sb ..
z. a n. ze zastupování stran ve sporu vyloučen (Sb. 10. s. civ. či's. 2683,
5810, 12285). Poněvadž to prvý soud neučiml, zavinH zmatečnost podle
§ 477 čís. 4 c. ř. s., kterou uznal i odvolací soud, ovšem z jiných dúvodů než v tomto rozhodnutí uvedených.

podílu žalované na nemovitostech společnosti je neplatné. nebo'! jde
o zajištění pohledávky na věci vlastní. Niž š i s o u d y zamítly žalobu, P r v Ý s o u d z těchto d ů vod ů': Odpor proti přikázání pohledávky žalované uplatňovaný ža,loboUl není· odůvodněn. Není správné
tvrzení žaloby, že dotyčná pohledávka žalované jest společenským podílem ialované jako společnice společnosti s 1'. o. zajištěným na jměni
této společnosti, n'ýbrž jest pohledávkou na náhradu možné škody
'z účasli obchodování společnosti. Není zákonného ,předpisu, který by
zakazoval smlouvu mezi společnosti s ruč. o. a jejím společn.íkem, kterou
se společnost zavazuje nahradí,ti spole.čníku škodu, kterou by snad
účastí, ve společnosti utrpěl. Není pak nezákonným a'ni zajištění nároku,
z takové smlouvy vyplývajiciho, zástavním právem na věcech zavázaného.
N €O j V Y š š í s o u d uznal podle žaloby.
D ů vod y:

čís.

15307.

Knihovní zajištěni závodního podílu obsahujícího také kmenový vklad
společníka jest neplatné.
.
Exekuční soud jest oprávněn na odpor zadnějšího věřitele zkoumati
neplatnost i formálně pravoplatného vkladu.
(Rozh. ze dne 18.

června

1936, Rv II 211/36.)

V exekuční věci vymáhajícího věřitele Jana H. proti povinné R-cké
strojírně, společnosti, s r. o., ,přihlási,la ž:.lovaná k rozvrhu svoji pohledávku 10.309 Kč 85 h, jež jí byla přikázána. Žalobce podal odpor proti
přikázá;ní této pohledávky. K odůvodnění odp.aru uvedl, že zmíněná
p.ahledávka byla na nemovitostech povinné R-cké strojírny, .spóleč~osti
li r. o., zalj'i'štěna jako sipolečenský podU žalované na jmění, této sp~
lečnosli. Rozvrhovým usnesením, které bylo žalobci dOfUičeno 4. února
1935, byl žalohce s odpo.rem odkázán na pořad práva, a domáhá se
žalobou vý-roku, že žalovaná nemá nárok na úhradu pohledáv:ky 10.309
Kč 85 h z ,nejvyššího ,podání v oné exekuční věci. V žalobě ještě uvedl,
že společenskýpodíi Antonína' H. byl v pozi1stalostním .řízení zjištěn
částkou 77.581 Kč 07 h. Na opětovné žádosti pozůlstalé vdovy hratra
",ůstavitele Jana H. svolil soucl pozůstalostní, a pomčenský, alby nezl.
děti zů,stavitelovy převzaly společenský podil zůstaviltelův na jmění
R-cké strojkny, avšak pod podminkou, že tento podU děti ve výši
,';r8.168 Kč se 4% úroky za tři léta a kaucí 7.000 Kč pro možné útr:.ty,
celkem 72.169 Kč, t. .i. pro každé dí,tě 10.309 Kč 85 h, bude zajištěn zá-,
sbvním právem na nemovi,tostech R-ckéstrojírny. Převedením společenskéh.a podílu Antonína H. na jeho děti bylo provedeno v podilní
knize R-cké strojírny a byl.a to o,"námeno pozů'stitlostnímu soudu. Podle
prohlášení z 3. září 1924 byl pak sp.alečenský podí'] 10.309 Kč 85 h pro
každé z nezl. dětí H. knih.ovně zajištěn na nemovitostech R-cké strojírny,
které v exekuční dražbě byly prodány. Knihovní. zaji'štění společenského

Jde předem o otázku, co bylo předmětem knihovního zajištěni pro
žalovanou na úkladě prohlášení ze dne 3. září 1924. Prohlášení, to
bylo vydáno R-ckoll strojirnou, společností s 1'. o., ku provedeni dě
dické dohody ze dne 4. června 1924, jejíž doslov zFstily nižší soudy tak,
že pozllstalé ,"ezletilé děti. 1'.0 zemřelém Antonínu H. - mezi nimi, žalovaná strana - vstoupilly jako společnici do této společnosti na mfsto
zůstavitel.e se společenským podHem 58.186 Kč (I. j. % podilu: zůsta
vitelova). Pozů,staloslní soud schváli\dohodu pod podmínkou, že dě
dické podíly děti. v částce 58.186 Kč se 4% úroky za 3 léta a náhradou
za možné útraty vymáhání pOdml v částce 7.000 Kč budou knihovně
zajištěny na továmí.ch nebo jiných reaHbch R-cké strojírny v dobrém
pořadí do výše 72.169 Kč, čili pro každé dítě do výše 10.309 Kč 85 h.
Po smrti nezl. Josefa H. převeden byl jeh'O podíl na sourozence, takže
se zvýšily podíly Antonína H., Marie H., provdané Š. o 2.001 Kč 67 h.
To jsoU' obnosy, o něž jde ve sporu. Prohlášeni ze dne 3. září 1924
nedbá plně doslovu dědické dohody, ač v základě z ni zejména čí·se'lně
vychází, a dává souMa,s k vkladu, práva zástarvního pro kaučni hypoteku až do výše 10.309 Kč 85 h pro každé dí'(ě, pro možnou. škQdu,
která uvedeným dětem by mohla vzejíti po dobu jeji'ch nezletilosti
z obchodování R-cké strojí.nny. Prohlášení ze dne 3. září 1924 nutno však
vyložiti v jeho souvislosti se schválenou dědickou dohodou a nelz"
ulpěti Ha slovném znění jeho (§ 914 obč. zák.). Tu pak nelze pochybo. vati, že šlo o knihovnf zajištěni. části záv'Odního podílu nezl. dělÍ' po
Antonínu H., který ves,polečnosti s r. ohm . .převzaly jeho děti, když na
i'ehQ místo vstoupily do společnosti. Společníci R-cké strojírny měli tedy
zástavním právem zajištěn podíl závodní na jiném majetku této spoIečnosti. Podle § 61 zák. čís. 58/1906 ř. z. jest společnost s 1'. obmezeným právnickou osohno'sti, jež s:.mostatně nabývá práva a přejímá
povinnosti. Jest odlišná od jednotlirvých společníků. Za závazky společ ..
nos ti ručí jediné ,spol.ečenské jmění (§ 61, odst. 2 zák.), jehož základem
jsou kmenové vkl'ady společníků (§ 63 zák) po případě závodní po-
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díly společn.i!'ů, (§.~5 zák.). Toto jmění společnosti jest jediným objek_
tem, z kterehoz ventele společnosh mohou dosící uspokojení. Věřitelé
nema!í přímé,ho náro~u·. proti je,d~ot1ívým čle'~ů:n' Proto předpisuje záko~ \ ~ 82, ze spolecmcl nesm~jl po čas trvam společnosti požadovatí
vracem kmenoveho vkladu. TI mají po č",s trviní jedi,né nárok nu
podH z čístého zisku bi,lančně zjištěného. Knihovní zajištění závodního
podílu, obsahují·cího také kmenový vklad jednotHvého společníka na
osta.tním majetku společnosti, rovná se zřejmě částečnému vrácení tohoto vkl~?'~ ~ jest naúkoy věři,teJ!ů; jejích fond uspokojení se zmenšuje. '
Toto zajlstem odporuje zakonnému ustanovení § 82 zák. čis. 58/06 ř. z
a )~~t nep!~tné. Tut·o n~platnost _z.koum~ti jest oprávněn na odpor zad~
n;jslho ven tele exekučm soud I pn formalně pravoplatném vkladu (srov.
ČI'S. 7941 Sb. n. s.). Žalobce, jenž odpor podal, má jako věři·tel zajiště
nou na prodaných re",ntách R-cké strojírny pohledávku z poskytnutého
úvěru a vyšel částečně na prázdno právě vzhledem k tomu, že exekuční
so.~d nedbal, při rozvrhu nejvyššího podání neplatnosti dotčenéh'Ú vkladu
prava zástavního pro závodní podíl žalované strany. TýŽ byl' ke VZnesení odpom oprávněn a jeho odpor - jak shora doUčeno _ jest odů

vodněn.

čís.

15308.

J:st pon,ecbán? vo~ému uvážení úřadu (obce), zda přizná vdově po
zamestnancl pensI v případech posledního odstavce § 5 zák. čís. 2/20
Sb. z. a n. a posl. odst. § 70 vl. nař. čís. 113/26 Sb. z. a

:llIť pokračovaním, ktoré sa pokladá za pokračovanie správne. To platí
podl'a § 47 vl. nar. č. 96/1930 a § 70 vl. nar. Č. 15/1927 Sb. z. a n. len
pre výmeru alebo výplatu služebných alebo penzijných platov, nie však
pre služebný alebo penzijný pomer sám.*)

(Rozh. z 18, júna 1936, Rv III 745/35.)
žalobník vstúpH do služieb Čs. št. železnfe 3. mMea 1919 a členom
penzijného fondu sa stal I. decembra 19024. Výmerom riaditel'stva čs.
štátnych železníc v B. Č. 15.614-1--1933 bol žalobník daný 1. decembra
1933 do trvalej výslužby pod!'a § 115, odst. 3, lit. c) služebnej pragmatiky. proH žalobe, ktorou sa žalobník domáhal vyslovenia bezúčinnos!i
penzionovania a platenia "ktí-vnych poži,tkov, bráni'l sa žalovaný čs. štá'
medzi iným aj tým, že žalobník boI daný do trva],ej výslužby na základe § 115, odst. 3, lit. e) slu,ž. pragm., ~ nie pod!'a lit. cl, ako je
omylom vo výmere žalabníkovi' domčenom uvedené, preto, lebo v záujme
služby bolo, aby žalobnlk pre nahluchlosť bol zo služby odstránený a
nebolo ho možná v il10m obore zamestnať. S ú d p rve j s tol· i, c e
žalobe vyhovel. O d vol a c í s ú d rozsudok súdu prvej stolice zmení!
a žalobu zamleto!. N a j v y Š š í s ú d rozsudok odvoladeho súdu rozvhzal a tomuto súdu wloži'l, aby v pojednávaní sP'oru pokra,čoval, skutkový stav ná],ežite zistil a polom znova rozhodol.

n.

(Rozh. ze dne 18. června 1936, Rv II 431/36.)

?

Žalobky~lě .~ov'Úlávajíc se us!anovení ~ čl. 1 zák. čís. 2/20 a §§ 70
a 72 vl. nar. Cl's. 113/26 l1platmvje protI zaJované městské obtinárok
na přiznání vdovské 'pense po svém manželu, zřízenci žalované
.
Ni ž,šf soud Y_~a,lobll' zamítly" o d v o I,a e í s, o u d, jehož vývody
schvalrl n e J v y s S I S 'O U d, z techto d u vo d u: Po stránce právní
rozhodl prvý soud správně, když se nezwbýval otázkou, zda js'Úu zde
předpokl.ady pro uznání okolností hodných zřetel-e, jelikož šlo o pouhé
oprávnění, obce rozh'Údnouti podle vlastního volnéhO' uvážení, takže pře
zkoumati tuto otázku ve sporném řízení nelze. V přítomném případě
platí pouze ustanovení § 5 zák. Čí's. 2/20 Sb. z. a n. Nárok na pensi dle
tohoto ll!sta:novení, žalobkyni nepřísluší, protože se provclala za zaměst
n~,nce ~ensllQnované'?o, ,a toto ust",novení platí j pro vdovu po městském
~nzenel. Okolnost? ze :al?bkyně ,dostávala 200 Kč po dobu 9 měsíců,
Jest nerozhodná, \ elrkoz zal ovana nemoh'la tím, že bez důvodu obnos
vyplácela, uznati ani mlčky žalobn! nárok co do důvodu.
čís.

15309.

~ t!e výmery sp,rá~ železničného podniku mMu sa stať pominutím
sťaznosh pravoplatnym~ ktorých opravy alebozmeny možno sa domá-

D -6 vod y:

Jen ty výměry správy železničního podniku mohou se st"ti pominutím sHžnosti pravoplatnými, jtljichž opravy nebo změny mo,žno se
domáhati řízením, které se pokládá za řízení správní.
To platí podle § 47 vl. nař. čís. 96/ 193.0 ~ § 3D vl. nař. ČÍ!s. 15/1927
Sb. z. a n. jen pro výměru nebo výplatu služebních nebo pensijních
platů, nikoHo však pro služební nebo pensijní poměr sám, a proto o pravoplatnosti přeložení do výslužby s toho stanoviska, jak je uznává
odvolací soud ~ nebyl-li výměr napaden správním ří.zením - nemůže
býti řeči.
Neobstojí ani druhý zamítavý důvod odvolacího soudu, že žalobce
se spokojil s přeložením do výslužby, poněvadž to z jeho stižnosti z 22.
listopadu 1933, pří!. D, vyvodití neJze.
Nutno proto rozhodnouti ,0 oprávněnosti žalobního nároku ve věci
. samé na tom podkladě přeložení, clo výslužby, jak se ve svém skutkovém ději ukázal ve sporu, toUž na tom, že žalobce byl při prohlídce
železničním lékařem dne 13. dubna 1932 ,pro nedoslýchavost uznán
schlOpným jen pro sluv!:>u kancelářskou, nikoliv však pro výkonnou
službu na trati a že proto byl v zájmu služby přelo.žením do pense z ní
odstraněn podle § 115, odst. 3, písm. e) služ. řádu, a na ten důvod také
opraven jeho pensijní dekret sdělením ze dne 28. listopadu 1934 čís.
1317-5-1-1934.
*) Srovnei Úro sb. č. 2216.
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Důvody pro př~loženi železničních zaměstnanců do výslužby z moci
úřední jsou pevně vypočteny ve 3. odst. § 115 služ. ř. pod písmeny a)
až e). Z obsahu a slohové úpravy tohoto §u je zřejmo, že každý důvod
je o sobě samostatným, má svůj vlastni skutkový podklad a že, není-Ii
skutkový podklad toho důvodu, kterého dráha užiJ.a proti svému zaměstn<cnci, naplněn, je př~loženi do výslužby bezprávným a proto bez_
účinným. Proto v dosa,h právniho posouzení soudu náleží také zařaditi
důvod dráhou uvedený podle j-eho sku,lkového podkladu pod pří.slušný

předpis

služebního řádu a posoudí ti jej podle této jeho pravé podstaty.
Jak již uvedeno, stojí dráha na tom, že žalobce byl přeložen do výslužby pro nedoslýchavost a řadí tento důvod pod § 115, odst. 3, písm. e)
služ. řádu, to jest že služební zájem žádá, aby zaměstnaJnec byl odstraněn ze služby, zvl·áště není-Ii možno zjednati nápravu přeložením zaměstnance na jiné služební místo stejného dnuhu.
Je zřejmo, že nedoslýcha·vost - tělesná vada -- není důvod kryj.ícl
se s pojmem služebního zájmu "vedeného v § 115, odst. 3, písm. e), jak
vysvHá zejména z dodatku k tomuto ustanove.ní »není-lí· mo·žno zjednatí nápravu přeložením na jiné slu'žebuí místo stejného dmhu, neboť
je-li vedle tohoto důvodu také dalším s<tmostatným dtlvodem neschDpnost ke službě (písm. a) a nemoc překážející službě, pak pod sl'užební
zájem nemůže býti řaděna tělesnác vada, o kterou tu ve skutečnosti jdec
Vada ta spadá bez každé pochyby pod 3. odst., písm. a), a tak dochází k řešení otázky, je-li žalDbcova nedosIýchavost takovou, že činí
ho neschopným ke službě a j-e vyloučeno, že opět nabude služební
schopno$ti.
Touto otázkou se odvolací soud pro svůj mylný právní názor nezabýval a její skutkový stav nezjisti.l, a proto bylo napadený rozsu.dek
rozváz('lti s úpravou shora uvedenou.
čís.

15310.

Bylo-li manželství k žalobě manžela rozveúeno prD hluboký rozvrat
manželství, ale k návrhu žalované manželky byl na rozvratu shledán
převážné vinným žalující manžel, nelze k jeho návrhu povoliti ro·zluku
podle § 17 rDzl. zák. takto rozvedeného manželství.
(Rozh. ze dne 19.

června

1936, R I 649/36.)

Žadatel nav.rhl, by byla podle § 17 rozl. zák. vyslovena rozluka jeho
manželství s odpůrkyní rozvedeného sice na jeho žalobu pravoplatně
z důvodu § 13 lit. h) rozl. zák., při čemž však bylo k návrhu žalované
(nynější odpůnkyně) vysl:oveno, že manželství se rozvádí. z výhradně
vIny žalobce (nyní navrhDvatele). P r v Ý s o u d žádosti vyhověl, r ek II r sní s o u d žádost zamítl.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursl!.

DilvDdy:
Ustanovení § 17 rozl. zák. předpokládá, že manžel, který žaloval
o rozvod, by hyl do'sáJhl rozluky, kdyby na mí·s·tě o rozvod byl ža·lovai
hned o rozluku. Tento předpoklad však chybí v projednávaném případě,
neboť tu žalovalo rozvod manžel, 'rozvodový důvod jím uplatňovaní'
podle -§ 13 c) rozl. zák. nebyl shledán odůvodněným a manželství bylo
rozvedeno pouze z druhého jím uplatňovaného dúvodu, totiž pro hluboký rozvrat podle § 13 ll) rozl. zák., ale při tom k návrhu žalované
manželky byl' žalobce shledán převážně vinným na rozvratu. Podle ustanovení § 13 h) rozl. záJk. může VŠaJk docíliti rozluky z toho·to důvodu
sporem jen ten z manželů, který nemá naJ rmvratu manželství převážné
viny. V souzeném případě nemohla proto, kdyby byl manžel žaloval na
místo o rozvod hned. o rozluku, jeho žaloba míti- úspěch a Chybí tu
svrchu uvedený předpoklad pro- povolení rozluky podle § 17 rozl. zákona v nesporném Hzení (tak také Sb. n. s. 4509, 5687, 9447).
čís.

15311.

Pojišťovna se milže vzdáti účelového věnování požární náhrady.
Prohlásil-Hpojistníkza řízení zavedeného k rozvrhu požární náhrady
složené ,pojišťovnou k soudu, že použije této náhrady ke znovuzřízení
shořelého objektu, nemohou tomu zástavní věřitelé brániti, dostalD-li se
jim jistoty.

(Rozh. ze dne 19.

června

1936, R I 703/36.)

P r v Ý s o u drozděluje pož1Írní n1Íhradu' složenou pojišťovnou
k soudu uloži.], povinnému k jeho návrhu měsíční lhůtu, by osvědčil, že
požární náJhrady skutečně použí,je ke znovuzřízení shořeJ,ých nemovitostí. Rek -ll; r sní s -o u d návrh zamítl. D ů v o cl y: Podle čl. 20 všeob.
poj. podmínek neměl dlužník přímé povinnosti k obnově vyhořelé budovy. V podmínkáoh mluví se jen o odškodném pro případ, ž·e vyhořelá
budova bude po případě nebude znOV11 zřízena. Otázka tato byla rozřešena také záporně při likvi:d"ci ,požární náhrady, neboť pojišťovna
s],ožila také pou'ze' částku, která byla likvidována, pro případ, že náhrady ke znovuzřízení pou·žito nebude. Podle prohlášení pojišťovny prohlásil toÍÍIŽ pojistHel Ludví"'Š., že má sice zájem na znovupostaveni
shořelého objektu., avšak rozhodnutí nemohl dáti ani on, ani nucený
jeho správce. Pod.le likvidačního protokolu byl pojistník upozorněn také
na § 20, odst. I všeob. podmín<Jk, že v přjpaJdě, že budovy nebudou
znov"zřízeny, má náflYk jen na obchodní hodnotu a tato obchDdní hod·nota byla také pouze určena (66%) a složena k soudu. Podle § 80 zák.
Čí~. 145/34, prohlásil~lí pojilstní'" pOlji'smelí, když nastala pojistná pří
hoda, že náhrady upotřebí. tolíko na znovuzřízení pojištěné budovy,
může býtí placení žádáno teprve, když je zajištěno, že hude peněz upotřebeno. k tomuto účelu. Má tedy povinná strana právo jako poji!stník
žádati náhradu na znovuzřízení, vyhořelé budovy pouze proti pojistiteli,

-
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a to Jen tehdy, když smluvena byla povinl!ost znovuzřízení budovy
v pojistné smlouvě a nadto bylo zajištěno, že peněz bude pou'žito
k onomu účelu. To v daném případě se nestalo. Dlužník žádal, aby mu
byla vydána suma pojistná, teprve .při rozvrhovém roku na věřitelích,
na nichž neměl právo žádati, aby mu uvolni.Ji částku u soudu deponovanou na znovuzřízení budovy. Dlužník nepodal také žádného zajištění',
žádal jen o lh-Mu k osvědčení, že náhrady použije pro znovuzřízení· vyhořelé budovy, ač měl dloulhou dobu k tomu, aby návrh zároveň se zajištěním podal předem. Vzhledem k tomu, že dlužník dosud budovy
nepostavil, nemohl si činiti ani vůči, pojistiteli ná-m~u na pojistnou
částku a tím méně mohl tento nárok činíti vůči zástavním věřitelům,
když nadto ani nepodal žádného zajištěni, neboť pouhé osvědčení nestačL

N e 'j v y

Š

š í so u d obnoviJ. usnesení prvého soudu.
Důvody:

Nelz'e přejíti prohlášení pojistníkovo o km, že pOUZI,]e požární náhrady na znoNoU-zřízení shořelého objektu. To plyne z ustanovení §§ 80,
odst. 1, 81, první věty zá~ona o pojistné smlouvě ze dne 3. července
1934 Č. 145 Sb. z. a n., jemuž v podstatě odpovídá čl. 25, odst. 1 všeob.
podmílnek pro požární pojišťování. Pojišťovna s·i vyhradila' ske výplatu
odškodného., vysta,ví-li se budova znova, toliko na znovU'znzení pojíštěné budovy nebo na doplněni pojištěného příslušenství, avšak
z čl. 25, odst. 2 podm., který odpovídá! § 81, druhé větě zákona, plyne,
že se pojišťoV'!1a může vzdáti tohoto účelového upotřebení požární náhrady. To také učínila složivši, peníze k soudu. Pro otáz~u, o kterou
jde, není, rozhodné, sl:oHI'ar-H celou určenou požární náhradu, ČÍ" jen
částku
rovnající se obchodní hodnotě (613%, srov. čl. 20, odst. 1
pod-m.). Složením peněz odpadla ovšem podmínka, na niž vázáno bylo
placení se strany pojišťovny. Avšak tím ještě zmíněný účel sám, podávajíd se z povahy požární náhrady a vyljádřený v uvedených ustanove- ..
nkh (čl. 21, odst. 1 podm., §§ 80, odst. 1, 81, první věta zákona), na
nějž poji·šťovna upozorňuje ještě v podání ze dne 19. září 1935, není
potud dotčen, pokud může bý!.i, zajištěn a je dosaži-telný. To jest patrno
z ustanovení § 81, druhé vHy zákona, podle něhož následky tam uvedené (§ 19, odst. 2-5) nastanou teprve, má-li býH placeno bez zajištění nebo má-li se vi'lbec upusHti od toho, aby peněz bylo upotřebeno
k naznačenému účelu. Uvedl-li- pojistník při mzvrhovém roku, že
k znovuzříz'enf objektu ďo'jde a že složených peněz bude k tomu účelu
upotřebeno, aspoň tak jest rozuměti ve smyslu zákonných u,stanovení
jeho vyjádření, pak nelze přejíti' toto jednostranné prohl"šení, :jež zákon
uvádí vedle smlouvy a klade je tudj,ž jí na roveň (§§ 80, odst. 1 a 81,
první větá zákona). S tímto prohlášením, ovšem následuje-U zaji,štěni,
musí se i věřitelé spokojiti (§ 81, první věta zákona). Z povahy prohlášení toho tudíž plyne, že není závadou, nestalo-li se vůči poji'šťovně,
tím méně, že se pojišťovna účelu toho vzdala, ani, stalo-li se teprve za
rozvrhového řizení, neboť pro opačný názor není v zákoně opory. Pří-

pustno-li toto pr~hlášen!, p~ji~tníkovo.'. ea.~ je~t ustanoveni lhůty jel;
důsledným opatřemm k pnslusnemu' za]!stem, a učelnym, aby rozvrhove
řízení netrpělo dalšími průtahy.
čís.

15312.

čl. 41, 50 oheh. zák. a § 28 zák. o spol. s r. o.
Závazný projev vůle za společnost s r. o. se může státi nejen. jejím~
zákonnými zástupci, nýbrž i zm()cněnci nebo úředníky, pokud ]ednah
v mezích zmocnění.

K

(Rozh. ze dne 19.

června

19313, Rv I 1211/34.)

Žalobkyně zabavila k vydobytí své pohledávky proti firmě "S.«
(společnosti, s r. o.) pohledávku, již m~la dl,~hující fi~m~. p,ro!i' žalova··

ným a byla také tato zabavena,pohledavka zalobkym pnka~ana k ~y
bráni. Poněvadž žalovaní, odepřeli. pohledávku tli' žalohkym zaplaltlI,
domáhá se jí, žalobkyně žalobou, proh ní,ž namítli žal'ovaní, že zabavená pohl.edáv:ka žalobkyni nepřísluší, poněvadž byla jiiž postoupena
fírmou S. jinému. P r v Ý s o u d. žalobu zamUl. O d vol, a c í s o u d
. uznal podle hloby. D ů vod y: Prvý soud zamítl žalobu pro-to, že žalovani nebyli vázáni Ulsnesením o zabavení. pohledávky litmě S. proti
nim příslušející, ježto pohledávka ta byla již dříve postoupena. T?to
své rozhodnutí zalo·ŽÍlI na zjištění, že Hs,tina o cessi byla podepsana
jenom jedním jednatelem spo·lečnosti S., tOltižM-em, a mimo to staviteI,em ž-u, že však cesse byla dalším jednatel.em K-em schválena. Prvý
soud jest názoru, že tímto sch"á].ením se strany dalšího a'ednalele K-e
jest původní' nedostatek odstraněn a nutno považovati cess! za' závaznou pro fkmu S. Než s tímto náhledem nelze souhlasiti,. K u-skutečnění
cesse jest potřebí, aby převodce - cedent - projevH svoji vůli, že pohledávku převádí, na osobu přÍljemco"ll - cessionáře - . Prvý soud
však nezjisti,l, že jednatel> K. schváHl cessi projevem vůle k cessionáři
Z-ovi učiněným, nýbrž že K. schválil cessi vůči jednateli- společnosti S.,
to·tiž M-ovi. Twkovéto schvá,l,eni cesse v·šak nestačí·, a;by původní nedostatek byl odstraněn. Listi'na o cessibyla podepsána toliko jedním je~-·
natelem, ač dle obchodního rejstříku jsou nu,tny podpisy dvou jednatelu.
Bylo proto nutno, ahy k cessi při'stoupill ještě druhý jednatel, a to projevem učiněným na venekk cessionáři a nikoliv jen uvnitř spol,e'čnost;
.k jednateli na listině již podepsanému: Když se nestal projev dvou je?natelů ani písemině, ani ústně, nelze schváliti názor prvého soudu, ze
jest cesse pl·atná.
Ne j v y Š š í so II od obnovilI rozsudek prvého soudu.
Důvody:

Odvol,ací soud s·e zabýva,1 jen řešením otá,zky, zda postupni ,smlouva
byla s účin'kem pro postupníka Rudolfa Z. dodatečně schvál'ena (rati-
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fik{)vá~a) jedna~elem společnosti »5.« K-em, a seznal, že se tak nestalo.
N;zabyval ~e vs~k ot~zkou, zda postupnísl~,louva nebyla Fž od počatku .platne a zavazne pro spolecnost ulednana. Podle zjištění podepsalI lak fakturu z 1. červ,ence 1928, tak i, po'stupní listinu z 2.0. 'čer
vence 1928 J.ednatel M. a stavitel ž'., j"nž ovšem nebyl jednatelem společn~st}; hshny ty ,~ebyly tedy fIremně správně podepswny, neboť znamenan~ !I'rmy se ~eJe ta,k, Ž:' pod. zně~í, fi.r~y připojí své podpí,sy dva
je?natele s'P~lečne: Nez zavazuy projev vule za společnost mŮže Se
s!alI nejen ~akon~yml zástupci jejími, nýbrž i zmocněnci nebo úřed
nIky, pokud jedn8ilI v.mezkh svého zmocnění (srov. rozhodnutí. čís. 9170
Sb. n. s.): Dle § 28 z~kona z,; dne 6. března 1906 čís. 58 ř. z. může býtí
provozovam obchodlu spolecnosti' s ručením obmezeným jakož i, jej'
~astu?ování na ~en~k svěřeno jednoW,vým správcům obchod,ním neb~
J1Inakym..zmocn.encu~ neb? úřednilkům společnosti, a určuje se 'pa'k
rozsah J~jlch za~tupčl' mOCI podle zmocněni jím daného. Ustanovovati
obchocl~1 zmocnenoe spoleé-nosti povolámi jsou jednatelé, kteří, dle společemke ,smlouvy JSou oprávněni k zastupování spGlečnosti (§§ 18 a 19
shora CIt. zakona). J~dnatel K., když na jaře 1928 onemocněl, pověř.il
~a souhlasu druheho 'l:ednatde M. stavi,tele ž'., aby za něho vedl agendu
Jednatelskou, a. oba lIto jednatelé tnpěli, aby Ž. s jedním nebo. dvěma.
JednatelI podepIsoval účty. l3yť i nebylo zjištěno, že jednatel K. zvlášl'
zm~oc~~1 ;stavltele Ž. k tomu, aby podepsal postupní listinu v úvahu při
chazej1C1, byl tento dle uvedených sl<uúkových zjištění zmocněn k tomu
<lby v,;dl agendu je~n~telskou za onemocnělého K. Dle toho byl tak.!
~m:oonen, wby spolecne s M. p~depsal postupnÍ' listinu se zavazujícím
uč~nkem pro. společnost »5.« (cl. 47 a 52 obeh. zák.). Netřeba proto
oblrah se o,tazkou, zda posúup.'pohle?ávky byl dodatečně schválen jed~
na!elem K. K postupu pohledavky fIrmy »5.« RudoHu Z. do'šlo dříve,
n~zlI usn:,se~f o sou~ním zabaveni pohledáv:ky byl;o domčeno žal'ovac
nym, tak:~, zalo?kyne. z pov?,I;,né.ho zabavení a' přikázání pOlJled<Ívky
nemohla JIZ nabylI prav protI za],ovamým.
.

takže žal,ovaný mohl a měl jenom tímto způsobem platiti. Domáhá se
proto žalobou na žalovaném zwplaceni kupní ceny dodaného zboží. Proti
žalobě namHl žalov"ný, že částku tu zaplatil zástupci žalobce Oskaru
Th-ovl, poněvadž se vykázal plnoll mocí k inkasování. Žalobce uznal
také platby konané Th-ovi, a teprve když Th. neodvedl plateb, žádal
je od žalovaného. žalovaný byl teprve dopisem ze dne 23. března 1933
uvědoměn, že žalobce odňal Th-ovi plnou moc k inkasování. P r v Ý
s o u d u,znal podle ža,loby. O d vol a c í s o u d zamítl ža,lobu.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoláni.
Důvody:

Nebyl'O popřeno, že žalobce použival Oskara Th. jako obchodního
cestujícího k jednání v místech přespolních. Jestl,iže se při prvním vybrání trhové ceny vykázal plnou mocí k inkasu, o které se netvrdí, že
byla obmezena na onen plact, právem mll' žalovaný pozdějL plati! jako
zmocněnci žalobcovu s účinkem pro tohoto a nebyl povinen se přesvěd
čovati o. lom, má-li i nyní plnou, moc přijímati placeni trhové ceny, kdy,
neměl podkJ.acl pro pochyby o jeho plné moci. Naopak bylo věcí žalobcovou, aby ozná,mil odnětí této ,plné moci žalovanému, měl-li zákaz
inkasu Oskara Th. míti účinek vůči žalovanému. I když k účtům žalobcovým byly přikládány sl,oženky, což se mohlo považovati za poukaz
, takto. pl8ititi, nebylo na účtech vylollčeno placení, jiným způsobem a vykázal-J,i se Oskar Th. jednou plnou mocí k inkasu, mGhl, žalovaný na ni
spolehnouti, do,l<ud vůči němu nebyla plná moc odvolána (§ 1026 obč.
zák.). Dovolatel neprávem poukazuje k čl. 55 obch. zák. a § 1016 obč.
zák., poněv8idž v souzeném případě jde jen o účinnost placení žalovaného pro žalobce do. rukou jeho zmocněnce, které podle toho, co bylO
uvedeno, se stalo řádným způsobem, neboť obmezení oprávnění, zmocněnce nebylo v této době žalovamému oznámeno, ani neměl příčiny se
o rozsahu jeho lOmon přesvědčGvati. Tím padá i poukaz žalobce na
ustanovení § 1424 obč. zák.
čís.
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Vykázal-Ii se .obch.odní cestujicí phl0U moci svéh.o zaměstuavatele
k ~su, m.ohl dlužnik nadále platiti t.omut.o zmocněnci s účinkem pro
zamestnavatele a nebyl povinen přesvědč.ovati se zda zmocněnec má
j~tě pln?U moc,k inkasu; n~jde ani na tom, že Později k účtům byly
pr!pOJ.ovany sl.ozenky, nebyl-lt dlužnik zpraven .o odněti oné plné moci.
(Rozh. ze dne 19. června 1936, Rv I 2176/34.)
žalobce p~ednesl, že prodal žalovanému zboží za určitou částku, jež
byla dne 23. unora 1933 splatná. žalovaný zaplatil tu~o částl<u obchodnimu zástupci žalobcovu Oskaru Th., ač tento neměl plnou moc k inkasování a nebyl proto oprávněn inkasovati od žalovaného peníze (kupní
cenu). Ke každému účtu žalovanému zaslanému byla přiložena složenka,

15314.

Vydal-li po skončeni řlzeni podle § 193 c. ř.s. rozsudek jiný soudce,
než který provedl řízeni, jde o zmatek podle § 477 čís. 2 c. ř. s.
(Rozh. ze dne 19.

června

1936, Rv 1 2192/34.)

Niž š í s o u d Y vyhověly žalGbě na zaplacení kupní ceny za doda:né zbGží.
Ne j vy Š š í s o u d z podnětu dovolání zmši! rozsudky obou nižších soudů pro zmatečnost a prvému soudu uložil, by vynesl nový rozsudek.
Důvody:

Ústní jednání konané dne 20. prosince 1933, při kterém bylo řízení
pGdle § 193 c. ř. s. před provedením výslechu žalující strany,j

skončeno

Civilní rozhodnutí XVIII.

oU,

~ čís.

15315

~

~ čís.

15316

~
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u dožádaného soudu, řidi,l okresní soudce V., po dojiti spisů od dožádaného soudu' byl, rozsudek vydán jiným okresnim soudcem H. Byl tedy
vynesen rozsudek soudcem, který se neúčastnil ústního I,ílčeni, jež jest
základem rozsudku' (§ 412 c. ř. s.), čimž byla porušena zásada přímosti.
To má za následek zmatečnost rozsudku první stolice podle § 477 čís. 2
c. ř. s. K této zmatečností musi soud, k němuž věc došla přípustným
opravným prostředkem, přihlížeti z moci úřední. Podle § 478, odst. 2
c. ř. s. bylo proto zmši\i; rozsudek prvního soudU' a v důsledku toho
i řízeni odvolací a ro-zsudek odvolacího s'Oudu.
čís.

15315.

Pojištění smluvní.
Byio-li při p'Ojištění proti krádeži vloupáním ustanoveno ve všeobecných pojistných podmínkách, že peníze se pokládají za pojištěné, jen
pokud si o nich pojistník vede trvalé přesné zápisky, jest vedení takových zápisků pokládati za výslovnou podmínl,", pod kterou pojistitel
ručí za ztrátn peněz.

(Rozh. ze dne 19.

června

1936, Rv I 2541/34.)

I

žalobce se u žalované p'OjistH proti krádeži předmětů, uložených
v bytě žalobcově a'ž do vý'še 23.000 Kč. Poté bylo žalobci z bytu
z uzamčené zásuvky stollul odcizeno 2.750 Kč. Krádež tu'to,_ žalované
ihned řádně oznámil. Ježto žalovaná, ač upomenu[a, se zdráhá částku
2.750 Kč, k jeji'" "l!placeni dle poji'šťovad smllOu,,"y jest po,viflna, zaplati,ti, dom,;há se jeho zaplaceni žalobou. Proti žalobě namítla žal,ovaná
mimo jiné, že si žalohce nevedlo> penězj,ch řádné zápisky, ač k tomu
byl podle poji'šťovadch podminek povinen. Niž š i s a Ul d Y zamítly
ž"lobu, o d vol" c í s o u d z těchto d ů vod ů: Podle čl. 3 všeob.
poj. podm. se peníze p'Okládajil za pojištěné jen potud a tak dlouho,
pokud se o nich v,edou trvalé přesné zápIsky. Toto vedeni zápisků nutno
dle znění toho pokládati za výslovnou podminku, pod kterou pojišťovna
za ztrátu peněz r-učL Nelze souhlasiti s názorem odvolatelovým, že zápisky ty možno hraditi důkazem jiným ll' lom, že od'dzené peníze
žalobce skutečně měl a že by bylo proti dobrým mravům, kdyby měl
žalobce, ač dokázal, že peni'ze skutečně měl, přijíti a svůj nárok na náhradu, ježto takovéto zápisky nevedl. Při volnosti smlUlvní (žalobce ani
netvrdil, že by připojení takovéto podminky odporovalo zákonným před
pIsům o soukromém pojištěni) nelze vyloučiti, aby si smllll'lnístrany
neujednaly výslovně jako podminku, pod kterou pouze hotové peníze
mají' býti pokládány za poji,štěny, aby o nkh vedeny byly trvalé přesné
zápisky. Takováto výslovná podmi'nka jest pojata do smlouvy pOjÍ'šťo
vací, o niž žalobce svůj nárok opl<rá. ŽaIobce sám doznal, že zápisky
O' penězi'ch nevedl a jako důvod uvedl, že na to nemá čas a že se o to
starati nemůže. Tento důvod nelze u'Znati jako ospravedlňujicí. Nevedl
.tudiž žalobce o svých penězích vůhec žádné zápi'sky a jest tudí'ž bez

významu. tvrzení odvoláni, že v. pojistce. není speci!ikováno, ja,k ma,]~
t to zápI'sky vypadalI a CO> v mch ma by tl uveden? To by mel~ vy
z~am, kdyby byl žalobce o peněz~ch z.ápisky ~~dl a zaJ.ovana se b:~nIla:
že zápisky ty neJsou trvale a presne. R~vnez pouze ~ tomto. ~npad~
mělo by význ"m to tvrzeni odvolatelGvo, ze o odnzenych .penezlc;h anI
zápisky vésti nemohl, ježto dří,ve, než mu bylo lyslckY.n:ozno pem~e ty
zapsati, byly mu adcizeny. To mohl. by odvolatel s učmk,~~ namlta\':
avšak pouze Ul částky 750 Kč, ktere odevzdal dne 1. zan 932 s~e
ma'nželce a než .přii\el domů, byly mu odCIzeny. U ostatmc~ .pe~ez
by se t",k nemoM br,;niti, neboť ty již 31. srpna 1932 d0l!'a
sam
je do zásuvky stolu \lJložil, a tudíž měl možnost J~. z~psatl. Jez~o. tedy
žalobce sám výslovně sjednanou p'Odm'1lllku, pod mz z::lo,vapa prevzal~
pojištění a tim i ručení za odcizení' jich, nesplml, nemuze ~uČI zal;avane
požadovati z téže smllOill'Vy poi'i'šťovací pl.n~níl.od .strany zalova~e.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolanI pnpo]lv se k vyvodum odvolacího soudu.

!
n;,el,

čís.

15316.

Směnečný platební rozkaz nelze zrušiti s omezením, že žaloba se
zamítá pro tentokráte.

(Rozh. ze dne 19. června 1936, Rv I 1338/36.)

P r v Ý s o u d vyhověl námi,lkám ža,lovaného proti směnečnému
pl-atebn'mu. příkazu a směnečný pl"tební při kaz zrušil :prot'O, !e dos:ud
nenastala dospělost zažalované pohledávky. V odvolam uplatnoval za~
lobce že měl býti směnečný platební přikaz zrušen alespoň s obmezeni~, že se žalob" zami,tá pro tentokráte. O d vol a c í s o 'li' d odvoláni nevyh'Ověl.
N e j vy Š š í. s o u d nevyhověl dovolání.
D ů vod y:
Dle § 557 c. ř. s. vyřizu!jc se žal,oba směnečná, jsou-I!.pro to dá~y
zákonné předpoklady, vydáním směnečného platebllll'ho pnkazu. V pnpadě námi,tek pfOlti platebním přikazům zůstává ro,zhlQ.dn,:,U 'soudu, omezeno na výrok, zda pl.atebni přikaz zůstává ve své mOCI, nebo zdalI a
pokud jest zmšen (§§ 513 a 559 c. ř. s.). V ři'zení o námitkách zavedeném nerozhoduje se tedy již o žalobním žád,;ní" -zda s.e ~u.vyhovuJe.
- či zda se zamítá, nýbrž rozhoduje se o tom, zda smenecny platebnl
přikaz obstojí materiálně, zda totiž nárok jím přiznaný je po prá.vu,'
Není-li tomu tak, musí platební přikaz býti zmšen. Jest ovšem mozne
i částečné zrušeni, platebního přikazu (srov. slova: »a pokU'd«), byl-II
nárok uznán oprávněným jen z části; o takový přip"d však nejde, bylo-II
uznáno, že nárok toho času neni po právu. Nezbývá proto v těchto pří~
padech než vysloviti, že se pl"tebni příkaz zrušuje. Tim ovšem nelll
žalobci zabráněno, "by po nastalé splatnosti směnku znovu zažaloval;
44'

-

Čís.

15317 -- 15318 -

-

čís.

15319 693
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nebylo by v tomto případě lze vyhověti námitce rozsouzené rozepře
pro nedostatek totožnosti věci, když nová žaloba bude opřena o jiný
skutkový a právní stav (meziHm nastalou splatnost). Opětnému zaža_
lování směnky by ani nebránil.o, že bi'ankosměnka byla vyplněna datem
spbtnosti předcházejícím době splatnosti. Nejde o vyplnění proti úmluvě,
byla-Ii směnka taková zažalována, až když nastala splatnost pohledávky,
k je,jimuž zajištění směnka sl-oužila (rozh. čís. 13370 Sb. n. s.).
čís.

15317.

ústně prohlášený rozsudek. (pro zmeškání) jest vždy doručiti žalovanému v písemném vyhotovení s důvody; předrpisy §§ 414, 416 c. ř. s.
posl. odst. jsou rázu velícího.
(Rozh. ze dne 19. června 1936, Rv II 590/34.)
žalobce se domáhá žalobou -o zmatečnost opřenou O' .předrpis § 530
čís. 2 c. ř. s., by pravoplatný rozsudek pro zmeškání proti němu vy_
daný byl zmšen, a tvrdí, že napadený rozsudek nebyl mu domčen, ze_
jména ne za šetření předpí,s-ů §§ 102, 104 ~. ř. s. Niž š i s o u d y zamítly žalobu.
N e j v y Š š í s o u d žalobu odmítl.

Duvody;
Jak odvo.!ací soud správně vyložil, nebyl kontumační rozsudek žalovanému v hlavním sporu (nynějšímu žalobci o zmatečnost) dosud
řádně doručen, ~kže IhMa podle § 534 čis. 2 c. ř. s. nepočla ještě bě
žeti a žaloba by byla tedy PQdána včas. Ale přece to je žaloba nepří
pustná, nebof rozsudek musí býti doručen v písemném vyhotovení
(§ 414, posJ.. odst. c. ř. s.) a nabývá vůči stranám působnosti tep-rve doručením píisemného vyhotovení, (§ 416, odst. 1 c. ř. s.), což plaU o zmeškalém žalovaném v každém případě (§ 416, posl. věta c. ř. s.). Tyto
přec\pi,sy jsou rázu velfciho (ná př. rozh. 12412 Sb. n. s., také čÍs. 1098
S. L.). Dokud tedy kQntumační rozsudek nebyl nynějšímu žalobci řádně
do-mčen, 'l1ena,byl proti němu čHajic v to i doložku vykonatelnosti účinno-sti, lhůta k odvoláJní ještě nepočla bě~eti (§ 464, odst. 2 c. ř. s.),
rozhodl1ll'tí nenabylo ještě pravomoci (§ 529, odst. 1 c. ř. s. a také rozhodnuti čís. 6956, 9924 Sb. n. s.), žaloba o zmatečnost je nepřípustná
a měla býti usnesením odmHnuta (rozh. čís. 9584). Bude nyní na procesním soudu, aby kontumační rozsudek dal podle předpisů o tom platných tehdejšímu žalovanému a nyně,jšímu ža·lobci doručiti.
čís.

O b a n I z S I e s údy prisúdily žalujúcemu advokátovi v spore
o advokátsku odmenu okrem odmeny a da,ne z obratu aj 5% úroky oda
dM podanía žaloby z celej pri·súdenej i-sliny, tedy aj z tej častí istiny,
klorá pripadaJ.a· na účtovanú daň z obratu.
Na j v y Š š í s ú d rozsudok odvolacieho súdu zmenil v tejto časti
tak, že prisúdiJ žalujúcemu. advokátovi 5% úroky oda dňa podania žaloby 'kn z tej časti prisúdenej dane z obratu, ktorá bola účtovaná
z precldavku žalujúcemu advokátovi UIŽ skutočne zaplateného; z tej časti
dane z obratu, :ktorá bola účtovaná z odmeny, žalujúcemu advokátovi
v skutoč:nosli ešte nezaplatenej, úroky Najvyšší súd neprizna!. Toto
svoje rozhodnutie o d6 'V o: dn ill Najvyšší súd takto;
Mimo odmeny má žalobník nárok na prisúdenfe dane z obratu,
z klorej však žalobnikovi, nepri.slúcha úrok, dobal' ju sám nezaplatil:
mylne má odvolad súd zato, že ža·lobník má u'ž teraz nár-ok na 5%
zúročenie, pretože daň z obratu je sročná pri sro-čnosti samej pohľa
dávky. Tento názor je v rozpore s povahou úrokov ako náhrady škody
za opozdené plnenie.
Subjektom dane z obratu; je žalobní'k; podra § I1 zák .. čís. 268/1923
Sb. z. a n. nárok štátu na da-ň z obratu vzniká proti. nemu teprv plate ním
žalo.vaného·; dokiar dlžn,k nezaplatil, nevznikol štátunárok na zapl atenie dane, z čoho plynfe, že ani pre žal'ova-ného nemohla nastať splatnosf dane z obratu, doki:al' nezaplatil; žalobník bol síce opráV"nený jn
žalov,ll1ému vyúčtovať, t. j. prejavíť, že ,ju v smysle § 12 cit. zák. presunuje (š].o len o jeho právo a :nie povinno-sf), avšak požadovaf jej
zaplatenie mohol teprve dňom skutočného plateni·a·; preto nemožno pred
platením pokladaf daň z obratw za pohl'adávku vopred splatnú, lež len
za dávku, ktorú bo-I, žalobník oprávnen'ý vybfať pri plalení'; úroky sú
náhradou škody, vzniklej tým, že povinný nezaplatil v·čas a tým pripravi! oprávneného o možnosf primeraného zužitkovani'a peňažnej hotovosti; o tejto pri, presunutí dane z obratu nemaže byť reč, naopak 1'0vi·nnosť presunlUlú daň zúro6f by znamena·Joa bezdóvodné obohatenie
vedte!'a úrokom. Poneváč nebolo sporné medli stranami, že žalobník
zaplatil daň z obratu zo sumy 20.000 Kč, ktoTé žalovaný pokladá za
preddavok za svoj honorár, a sadzba dane z obra,tu činila v čase platenia 2%, zvyšuje sa zÚTočitel'ná žalobná pOhl'adáV"ka o 400 Kč.
čis.

15319.

U praco-vného súdu nemožno uplatňovať nárúk z pracovného pomeru
proti tomu, kto prevza\ obchodný podnik zamestnavatel'a, z dovodu jeho
wdpovednústi ako prejímatel'a závodu, resp. jeho zaručenia sa za všetky
dlhy zarnestnavatefa.

15318.

(Rozh. z 23. júna 1936, Rv III 238/36.)
úroky z opozdenia z tej časU pohl'adávky, ktorá pripadá na účto
vanú daň z obratn, možno požadúvať a prisúdiť len 0110 dňa skutoč·
něhú zaplatenia pohfadávky.
(Rozh. z 19. júna 1936, Rv III 105/35.)

Na j v y Š š í s ú d rozsudky obodl nižších súdov zbavil účinnosti
a spor pre sporu prekážajúcu okolnosf, uved:enú v bode I § 180 Osp ..
zastaviL

-

čis.

15320 -
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D6vody:
Žalobnik uplatňuje žal"bou, podanou u ok,resnéhosúdu, oddej,enie
pre pracovné spory, v B., proti žal·ovanej strane nárok na náhradu škody
jednak na tom právnom základe, že žalovaná strana prevzala obchodný
podnik firmy S., jednak na tom právnom základe, že prevzala ručenie
za všetky dlhy tejto firmy. Pracovné súdy pod!'a § 1 zák. čs. 131/1931
Sb. z. a n. sú výlučne prí'slušné rozhodovať o sporoch z pracovného,
služebného alebo učehného pomeru založeného súkmmnoprávnou smlu.
vou, vzniklých medú zamestnancom a zamestnavate!'om. O taký spor
tu n,ejde. Je preto dwná spom prekážajúca okolnosť pod!'a bodu 1 § 180
Osp., ktorej si všímw odvolací súd pod!'a ods!. 2 § 35 zák. Čí,s. 131/1931
Sb. z. a n. a § 540 Osp. z úradnej povinnosti. Bol preto spor pod!'a
§ 183 Osp. zastavený.
.
čís.

15320.

Pr~ posúdenie povinnosti nemanželského otce býv,ajúceho na Slovensku voči dieťaťu splodenému, namdenému a bý"ajúcemu v čechách,
z dóvodu okovsíva a voči nemanže1skej matke z dóvodu nahromadených .
alimentov platia predpisy všeobecného občianskeho zákoníka.

-

čís.

15321 -
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lujú cich staly sa v Čechách, a t"m ~á byť. aj plnená ~yži~ovacia po~
'nnosť žalovaného. V smysle hmo.tneho prava tak v cechach, ako aj
v~ Slovensku platného správne od6vodnil odvolací súd i pominutie d6~azného návrhu žalovaného na neroz,h0dnú okoln?sf, že ne~anželská
matka v kritickej dobe sa pohJ.avne styk"la aj s Inyml vo]akm1.
.
Neobstoijí námietka žalovaného, že vymáhanim nahromadených a,h~
. mentov ll. žalobkyňa vraj ohrožuje jeho majetkový stav, lebo hmotne
právo v čechách platn~ nepoz:ná t<;nto d6v~~. zá~iku poh!'adávky.
.
Lichá je aj obrana, zalova'l1eho, ze vral vyzlv,ne za dobu vlac. "ko t.n
roky pred podaním žaloby je premlčané pod!''' § 1480 obč. zak. Nahradny nárok ll. žalobkyne plynie z dúvodu obohatenua P?dl'a § 1042
obL zák. a preto nepodlieha, trojročnej premlčacej dobe nadn{'ch vyživovacích príspevko,v (Úr. sb. 1177), avšak len riadnemu tncafroč
nému premlčani", pod!'a § 1479 obč. zákona (rozh. ze 17. decemhra
1873 číslo 5177, kniha judikátov ds. 81).
čís.

15321.

Pokud lze zřiditi právo zástavní na poddědicovu právu k nemovitosti zůstaveném mu s obmezenlm svěřenského nástupnictvl.

(Rozh. z 23. júna 1936, Rv III 319/36.)

(Rozh. ze dne 24. června 1936, R I 1266/35.)

Žalovaný v dobe od ijúla do októbra 1926 v če'chách pohlavne obcoval s ll. žalobkyňou, v d.osledku čoho narodi,1 si" tejto Uež v čechách
17. apríla 1927 I. žalobník. Žalovaný býva na Slovensku, kdežto nem"nželská matka a nemanželské dilťťa bývajú v čechách. Žaloboll' podanou
II ·okresného súdu na Slovensku domáhali sa I. žalobník a ll. žalobkyňa,
aby žatova,ný bol lIznan,ý otcom I. ža],obníka a ako taký zavimaný hol
zaplam ll. žalobkyni porodné, šestinedel'né útraty a náhradu za vyživovanie I. žalobníka do podani'a žaloby a I. žaJobníkovi pl<tm odo dňa
podania žaloby ti,tulom alimentov mesa,čne 150 Kč. S ú d p rve j st 0,I' i c e žalobu zal11lietol. O cl vol, a c í s ú d rozslldok súdu prvej stolice
čiastočne zmeni,l tak, že zaviazal žalovaného zaplatiť II. žalobkyni v dobe
od 17. apríla 1927 do 17. aprHa 1934 5.040 X;č do 15 dní a I. žalobníkovi
do rúk jeho poručníka titulom alimenlov 60 Kč každého 17. dňa v mesiaci až do tej doby, kým I. žalobník nedosial1ne 16 rokov. Na j vy Š š í
s ú d ži.adosť zami'etol.

P r v Ý s o li d povolil vymáhají-ci věřitelce exekuci nuceným zříze
ním zástavního. prá:va, na nástupnim dědickém právu povinné, vloženém
v pozemkové kni1ze. Rek lil r sní s o Ul d za,mHl exekučnÍ' návrh. D ů
vod y: Na nástupni'cké dědické právo str"ny povunné, hledí-li se
k němu jako k právu dědiCikému, nelze vésH exekll'ci proto, že nebylv
tvrzeny ani prokázány podmínky v.§ 822 obč. zák;~ stanovené. l~ko n~
dědtcký' nárok fideikomisárnf substItuce nel11' rovn,ez exekuce pnpustna
před nastoupením substilu,čníh>o případu, neboť právo příslušejíd poddědi'ci nelze pokládati za bezpodmínečný nárok ve smys}u ~ 705 O?Č;
zák., nýbrž jde o podmínečný nárok ve smyslu. § 704 obc. zak., procez
fideikomi'sární dědic ve smyslu § 703 obč. zák. př,ed nastoupením substitučního. případu po,z,ílstalosti nen"byl.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověj. dovolacímu rekursu'.

D 6 vod y:

Je pravda, že v)'1máJha!jíd věřitelka navrhla, aby hyl" povolena exekuce zřízením zástavního práva na nástupném dědickém právu ve prospěch povinné strany v příslušné knihovní vložce vloženém. Leč vývody
dovolacího rekursu, vybudované na plenilssímárnim usnesení bývalého
nejvyššího soudu vídeňského ze dne 16. bře~na 1915, kniha judikátů
Č. 214 (GI. U. n. ř. Č. 7349) neobstojí, neboť podle tohoto plenissimárního usnesení jest možno zříditi' právo zástavní na poddědicovu právu
k nemovitosti, jež mu byla zůstavena s ohmezením svěřenského ná-

Odvobcí súd d6kla,dným ocenením v napadnutom rozswdku podrobne
uvedených výsledkov celého pojednávanía a dokazovania formálne bezvadne od6vodnil zistenie, že žalovaný v kritickej dobe v L. (v čechách)
pohlavne obcoval s ll. žalobkyňou. V dósledku toho. treba pokladať žalova,ného za nema,nželslkého otca I. žalobníka podle § 163 obč. zák.,
rozhodného pre tento spor preto, že skutočnosti zakladajúce nárok ža-

Důvody:
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stupnictví, jen tehdy, bylo-Ii vloženo nebo zaznamenáno časově odsu_
nuté vlastnické právo pod d ě cl ic o' v o (viz uvedené plenissimární
usnesení uveřejněné ve sbírce rozhodnutí OL U., svazek 52, str. 290).
Že by bylo vJ.oženo.,n:,b~_~aznamenáno tak?vé vlastnícké právo pro povI,nnou, to vym<l!ha]1cI ventelka a:m netvrdl, naopak vychází z toho, že
ve p.rosp.ěch po,:in.né je~t vložen? nást_upné d~dicképrávo. Ostatně jest
zamltnutJ exeku'cmho navrhu oduvodneno take ustanovením § 822 obě
zák.
.
čís.

15322.

Řádnému soudu nenáleží přezkum výroku smluvčího honebního
soudu v Ili:ázce, kdo jest stranou podle §§ 45 a 46 honebního zákona
ze dne 1. června 1866, čís. 49 z. z. pro čechy.

(Rolh. ze dne 24. června 1936, R 1 524/36.)
P r v Ý s o u d zrušil ke stížnosti žalovaného JoseIa O-e nález
smluvčlho soudu, jímž bylo uloženo stěžovateli nahraditi Aloisu Č-ovi
škodu způsobenou mUl na jeho pozemcích lovnou, zvěří. Rek u r sní
s o u d uložil prvému S,oudu nové jedn,.ní a wzhodnultí. D ů vod y:
První soud zruši,l, nález smluv,čího soudu proto, že smlllvči soud bez
zřetele na námitku. nedostatku pasivní legitimace rozhodl ve věci samé,
čímž se sla],o celé řízení zmatečným, Žalobce se dom},hal podle § 45
honebního zákon" náhr"dy Z" škodu způsobenou zv~H, na Josefu O-ov;
jako nájemci honby. Ve stížnosti Josef O. uvedl,<te ji'ž v řízení před
smlU'včím soudem namítal, že není nájemcem, ,ježto nedo,šlo k platné
smlouvě. Vznesl tudí,ž ve zmalečnÍ, stížnnsH námitku materiální povahy.
N<l!padati- rozhodčí výrok zmateční stížno-stí po.dle § 46 hon. zák. pro
čechy však lze jen pm nedodržení předpisů § 46 hon. zák., tedy jen
pro vady formální, nikdy však pro m<l!teriální nezákonnost (viz rozh.
čís. 11824 Sb. n. s.), i, když se připouští, že rozhodčí soud před pravoplatným rozhodnu.tím ntázky pasivní legitimace správními úřady neměl
vynésti nález. Neměl tedy <první soud vŮ!bec se zabývati námitkou, že
smlu"čí soud fednal nezákonně, když přes'lo, že pasivní legitimace byla
sporná, vydal nález, neboť se j-edná o námitku materiální nezákonno'sti,
která zma,teční stížnostÍ' podle § 46 honeb. zák nemÍlŽe býti uplatněna.
S námitkami, jimiž zmateční stížnost upl<l!tňuje porušení formálních
předpi,sů § 46 honeb. zák., se první soucl vůbec nezabývaL
N e j vy Š š i s o- u d nevyhověl dovo1'acimu rekursu.
Důvody:

S hledi'ska nesprávného právního po.souzenf a nezáJkonnosU potká
do.volací. stěžovatel především právní' názor rekursního soudu, že zrušovací s'užnost proti výroku smluvčího honebního. soudu (§ 46 honebního. zákona pro čechy ze dne 1. června 1866 Č. 49 z. z.) jest omezena
jen na formální stránku řízení a' výroku smluvčíh,o soudu. Leč právní

. ázor fekursniho soudu jest správný, jak bylo blíže doJičeno v rozhodnutích č. 10092 a 11824 Sb. n. s. Další, nesprávné právni po.souzeni a
novněí nezákonnost spatřuje dovolací stěžovatel v názoru rekursního
~oudU že jeho námi,rka vznesená již před smluvčím soudem - že neni
pachtÝřem společenstevní honitby v T., k niž patří též pozemky, na
nichž prý byla zvěří, způsobena odpůrci škoda, - jest námi,tkou materiál,ni povahy, ktemU! nelze uplatniti zrušo,vaci stížností. Na rozhod.nuH Č. 9874 Sb. n. s. se nemůže dovolací stěž'Ovalel s úspěchem odvolávati, poněvadž v ro-zhodnutí tom byln vysloveno, že .lesní' úřad. a
správa velkostatku jako pouhé správní .orgány, které ne1s.~u. an,l pravnickou, ani fyskkou osobou, nemohou bytl am stranou, 's mz lze JednatJ,
ji vyzývati a ji odsou,diti. V proje·dnávaném případě jest však dovolaCJ
stěžovatel osobou fysickou a mohl proto býti stranou. v ří,zení' před
smluvčím soudem. Otázka, zda žalovaný byl právem žalován a zda J2
tedy stranou po rozumu, §§ 45 a 46 honebního zákona pro čechy, netýká se formální stránky řízení. a výroku_~mluvčiho soud~: :nZbrž věcné
opodstatněnos,ti náwlm souzeneho smluvclID soudem, a JeJI resenl spada
do pravomoci smluvčího soudu.. Tomu svědčí doslov dcuhého- odstavce
§ 46: »Soud smluvčí má ~ejp:~e ~leděti, učiniti n~rovnán!, _a~ejde-li to:
rozhodne pak, zda se ma datl nahrada a klera«. Vyresem uvedene
otázky smluvčím soudem nemůže proto k .zr~šovací syž,n~sti se žá?;né?~~
hl-edis'ka býti řádným soudem přezkoumavano. Ponevadz p"k neJvyssl
soud, pře"koumav spisy, neshledal ani žádné zmatečnosti, nebylo dovolacímu rekursu vyhověno.
čís.

15323.

Vlád. nař. čís. 272/34 Sb. z. a n.
Oznámeni (dopis) pachtýřovo, kterým žádá propacht.ovatele .o slevl.!
pachtovného, musí .obsahovatí i při pachtu hospodářských celků (velk?statku) všechny p.otřebné údaje (místní označeni, výměru a druh pestovaných plodin) v přičině jednotlivých zpachtovaných pozemků zvlášť.
(Rozh. ze dne 24.

června

1936, R I 718/36.)

P r v Ý s o tl d zamítl návrh stěžovatelův na slevu pachtovného
proto, že dopi,s, jímž bylo žádáno o slevu, neměl nMežÍitostí §§ 4 a 8
vlád. nař. z 22. prosince 1934 Čí,s. 272 Sb. z. a n., neboť neuváděl jedI1ntlj,vě, 'na kterých parcelách se ten který druh obi,lnill1 pěsto.val. R ek II r s II í s o u d uloži,l prvému soudu no,vé rozhodnutí. D u v o,cl y:
Náležitosti oznámení' podle § 4 cit. vlád. nař. musejí' býti. uvedeny
jednotlivě u k"ždého pozemku zvlášť, avšak ustano,vení to týká se
jen pachtu jednotli.vých zemědělských pozemků podle §§ 1 až 3 nař.,
kde l1ulno podmí-n'ky snížení pachtovného u,važovati pro každý pozemek
zvlášť. Tomu taik není v soueeném případě, kde jde o nárok na slevu
pachtovného z hospodářských celků podle §§ 8 a násl. cit. vlád. nař.,
kde tedy n.ejde o sní'žení pachtovného z jednotHvých pozemků, o nichž

-
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samosta,tná smlouva pachtovní, nýbrž o snížení částí
celku, nehl edic na počet pozemků (jed·skládá. jen poměr těchto částí k celku
nehledí -na přebytky n,ejvýše půl hektaru
(§ 9). Pr?to tak~ n~:S,tanoví vlá.~~i nařízení, že tu platí bez výhradÝ
ustwnovem § 4, nybrz ze Jest pOUIZIÍl ustanovení § 4, odst. 1 věta tře!"
přiměřeně. V dopise, jímž nárok na slevu byl uplatněn, je o~načeno k~~
tastrální území, v němž leží pozemky prop<l!chtovaného hospodářského
c~iku, i bližší jejich ~značeni mí'stní a jsou uvedeny i výměry, na nichž
pesto~any byly obilmny a pícniny i druhy jejkh. Byly tu t"díž i, nále~
ZI'tOSÍl § 4, odst. 1, věta 3, § 8 splněny. Neprávem zamítl tudí'Ž prvý
sond návrh ~ J;diného d,ůvodu, že til' tyto náležitosti nebyly.
N e J v y s S I S o lli d obnoví'i usnesení prvého soudu.
nebyla

u·zavřena

pacht~vného z hospodářs~éhlO
~othvych par~el,), :. mCII" se
Je turozhodnym, pn čemz se

Důvody:

. Při t:ar:elních pachtech ~ředpisuje třetí věta prvého odstavce § 4
vlad. nar. c. 272/34 vyslovne a kategoncky (slova »jest il'vésti«), co
všechno m"sí obs,ahovwti oznámení (dopis) pachtýře, kterým žádá propa,ch!:ova~de o sl-evu pachtovného. § 4, odstav~c 1 mluví, sice v jednotnem clsle »pachtovany pozemek«, ale z účelu tohoto ustanovení
toUž umožniti propachto,vateli kontrolu, zda a na"kterých pozemckh
pa:chtýř ,skutečně pěstoval obilniny a pí.cnlny a zjednatitakt'l podklad
~ro. moz~ost. dohody. oběma stranami, vyplývá, že všechny potřebné
uoaJe (lm~tnl :označem, výměra a druh pěstovaných plodin) musejí býti
uvede}lY mk,oh soub?mě, nýbr~, o.hledně jednotlivých zpachtovaných poz~mku zv~~sť. !'Iema-h pachtyrovo o,známení (dopis) všech předepsa
nych nal.e"tos';I, pak Je nel'ze poklácdatí za dopi's po rozumu § 4, odst. 1
uved. vlad. nar., a takový předpisům nev)"hovující dopis není, ná:ležf,tým
upLatněním pachtýřova nároku. Při pachtu hospodářských celků praví
§ 8, odst. 1 uvedeného vlád. naHzení, že »i tu platí přiměřené ust"novení § 4, odst. 1, věty třetÍ«. Ponév;cdž účel předpi,su o obs<l!hLl pach!ýřova ?Z'Dámení (dopi'su), je při pachtech hospodářských celiků stejný
pko ph pachtu parcelním, je při pachtech hospodářských celktl nutná
a'?y pa~ht~ř oznámil propadltovatelí, na kterých jednotlivých pozem~
CI ch pestuJe oblllmny a plcniny, jaký dmh a na 'Í'aké výměře. Není
správ~ý pmto ~,ázo.r, že dostačí udání kníhovní vložky, v niž je zpachtova~y hospodars~y .celek z~psán a celkové udání výměry těch kterých
druih~ ~b1'lmn a PlC!"H z celeh? velkostatku. Poněvadž dopi,s pachtýřův
'lleUlvadel Jednotlwe, na kterych parcelách se ten který druh obilnin
pěstoval, neměl náležitostí §§ 4 a 8 zmíněného vládního nařízení a
pachtýřka neuplatnila tedy v dané lhútě náležitě svlij nárok
čís.

15324.

Jde-li. o to, zda k projednání rozepře byl příslušný soud mímořádný
(pracovm) nebo soud řádný, nelze užiti předpisu § 45, prvý odst. j. n.
(Rozh. ze dne 24.

června

19%, Rv I 1837/34.)

žalobce domáhá se na žalovaném náhrady škody, již utrpěl při vý~
konu služby (u žalovaného). Níž š í, s o Ll d f (krajský soud a vrchm
soud) neunnalJ. žalobní nár~k důvodem po pravu.
'.
'.
Ne j v y Š S I S o ll' d zrusl'l JejIch rozsudky pro zmatecnost a zalob,l
odmítl.
Důvody:

yž

žalobce se domáhá na žalovaném náhrady škody,
~trpěl ,ve vý~
konu služby. jest proto záklwdem žalobního naroku slu:;ebnl pomer ~ezl
, lobcem a žalovaným. Ro.zhodo,vali o sporech vzmklvch meZl zame.stza ceJ11 a za'městnavatelem o náhradních nároCÍich z pom:ě-rul služebmho
~::u však pří'Slušné soudy pracovnÍ' (sr. § 1 (1), § 2 c) z~k. čÍs. 131/31
kb. z. a n.). V souzené věci byla žaloba podana dn; 28. ltstopadu 1932,
tudíž poté, kdy nabyl účinnosti úkon o pra~ov~lc~. s~udech :~ d.ne
4. července 1931, čEs. 131 Sb. z. a n.
do m.cstm .pn~I:~.sno.sli pnchaz~
v souzené věci v ÚV<l!hu obecný soud zalovaneho, Jen} j~st, v P. Podle
§ 1/1 vl. nař. Čí:s. 180/31 byl živnos!ensky soud v P. premene~ na sarnostatný pracovm soud. Byl'O pwto zalobu podali u pra~ov,mho soudu
P Žaloba však byla podána u krajského soudu vP., Ijenz se nemohl
~táti pří'slušným ani dohodou stran, ježto jde o věc vtlbec ?,~~wto;r řád
ným soudům (§ 104, druhý odstavec, j. 11.). jest proto cele nzem zm~~
tečné podle § 477 čís. 3 c. ř. s., kteroužto zm~tečnost byl:o vyslovili
z iúadu (§ 42, prvý odstavec, j. n.). Ustanovem § 45, prvy odstav~~,
j. n. nepřichází v souzené věci v úvahu, ježt? n:]d~ o to, zda jest pn~
slušným soud sborový či ř,ádný soud. okr,e.sm,. ny!>rz jde. o to, zda jest
příslu'šDiým soud řádný CI soud mlmoradny (pra,covm) (srov. rozh.
čis. 12813 Sb. n. s.).

\0

čís.

15325.

Z úřadu nelze přihlédnouti k tomu, že zažalovan.á pohledáv~a: pok~d
převyšovala vyrovnací kvotu, zanikla pravoplatny:u vyr0Vl!'a~1II!' treo

baže tato skutečnost hyla zřejmá z vyrovnaclch .spISU, byl-h ]tml proveden důkaz o jiné skutečnosti; lhostejno, že zalovaný uznal ve vyrovro\\nacim řízen{ zaj..alovanou pohledávku.
(Rozb. ze dne 24. června 1936, Rv I 2298/34.)
P r v Ý s o II d vyhověl žalobě na zaplacení. zažalované čá~tky,
o cl vol a c í s o -ll' cl žalobu z"mítl. D ů v o cl y: Odvolací soud Zlj'lstJI
z vyrovnávacích spi,sů krajského soudu v T., že. ~~e ~2. ~n?r~ 933
(tedy po podání žalohy) ""hájeno bylo, vyrovnaCI nz:Dl' o jmem zalovaného, že žalující přihlásila dne 14. brez;ra 19~3 zazalo~a;rou po:hle:
dávku k vyro.vnání, že pohJ.edávka byl", u~nan~a ze vyro~nam, dle n;h~z
věřitelé nepožívi!Jjí přednostního práva, ohdfZ1 48% svych pohledavck
v 6 tříměsíčních lhůtách. Vyrovnání bylO dne 15. červ.enee 1933 pr~vo
platně potvrzeno. Tyto okolnosti twké mohly byh prvmmu soudu znamy,

!
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poněvad~}~to v~rovn:,cí spisy si soucl vyžádal, důkaz jimi
a bylo zJlsteno, ze zaza10vaná pohledávka již ve vyrovnáni
a. d? stavu pasIV zahrnuta. Ježto pohledávka byla vyřÍ'ze!}a ve
na?l, tot? na bylo pr~v?platn~sti před vynesením naříkaného rozsudk'l
a .zalujlcl ~nr netvrdl, ze by za,lovaný byl v prodlení s placením kvot
mel soud za,lobu P~? te~tokráte zamítnou!i (tak rozhodnutí čís. 4205 ;
7546 Sb. n. ~.). Nanlbn)' rozsudek Je nezakonný, neboť při,suzuje žalob_
kY:r ' pohledavku, kter~ Jest pouhou nežalovatelnou obligací, pokud 'de
? cás!ky ~ad kvotu (ČIS . .3420, 5~81 ~b. n~ s.). NámItka žalující' stra;y,
ze z~ celeh? spor~,. kter~ se o teto zalobe vedl, neuznal žalovaný pohled~vku az d? vyse zazalované kvoty, nýbrž až do konce sporného
l'ednanr
pohledavku
b I
• I .
. . . vb každém směru popíral ' J'e nerozhodné ,n,ebo!'
yo
na. za u]1o same, a' y zbytečný spor dále nevedla neb nejvýše ien
o utraty sporu.
.

Nejvy

Š

š I s o u d obnovi,1 rozsudek prvého soudu.

čís,

K § 1309 obč. zák,
žalobu na náhradu škody proti osobám povinným k dozoru nad nedospělým škůdcem (§ 1309 obč, zák.) jest opodstatniti po skutkové
stránce vylíčením, v čem záleží tvrzené zavinění těchto osob.
Není-Ii žaloba takto opodstatněna, nelze vydati rozS1lJdek pro z:me·
škán.i vyhovujic! žalobni žádosti,
(Ro~h.

Potvrz.ení vyrovn<'lni jest skutečnost, která zproši'uje za předpokladů

v:f1.~ele. vyro~namm .u,t;pelL ,Jde ted)' o zánik částf, !,oh!edávl<y vyrovna~lm: Jez p~edpoklada kvah11kovany souhlas věř.itelů, tedy 0' nrnotně
pravnl sku,tecn~st novace, k niž mů!e soud přihlížeti jen na námitku

~trany (Io~h: ČIS. 12304 ~b. n. s.). Za'lovaný v první stolici nenamHa!,
ze vyr.ovn"nl byl,? s?udn,e po,tvrzeno, a nel:ze z úřadu přihlížeti k po,
tvr~e~1 vyrovnanr, trebas ?~I k ?ávrhu žalobce připuštěn důkaz pří
slusnyl~I •.splsy o vyr,ovnam, <tvsak o ok,olnostech jiných (srov. rozhodnutI CIS. 13400 Sb. n. s.). Opak nelze vyvoditi oni z ustanovení
§ ~98, odst. I c. ř. s .., neboť tam jest jen všeobecně stanove·no že před
lo,:enf. lIstiny má se s,táti tím způsobem, aby soud a odpůrce 'mobH nahleclnouÍI do c.~lého ob~ahu listiny, ale z toho nelze vyvozovati, že soud
Jest povmen ZJl'~Í1~1 cely ob.san I.istiny i iehdy, byl-Ii jí důkaz veden ien
? okOlnostech, Jez se týkají pOHze urči,té části li'stiny (vi'z rozhodnuti
CI,S. 12658 Sb. n. s.j. TG platí doko~ce i o okolnostech soudU! známých
(§ 269 c. ř;. s.), neby\.~-II stranou predneseny, pk bylo vyloženo, v roz~?dnutlch. CtS. 27~1 ~.'>4tJ:'1 Sb. n. s; Jde proto o rozpor se spisy (§ 503
CI:S. 3 c. r. s.), P!I.hJ;lzel-h nclvolaCI soud k tomu, že vyrovnáni žalovanehG bylo s~~dn~ potvrz~no, před ukončením řízení v první stolici, ač
to .nebylo .v nze~1 ~ prvm. st?hcl.•skutkově předneseno. Byla-li zjištěna
zazalo~ana pohl,edavka r JeJ! vyse a splatnolSt, mu,sUo býti žalobě
vyh?'Vcn~? T?mu ..,nebránÍ anÍi skuteč,nost, že ža}ovaný uznal' ve VyTOVnaclm. nzem za:;aIo'vanou pohledávku, neboť předně nebyl tím ještě
vytvoren exekUlčm tuvul podle § 63 vyr. ř., dvlkucl nebylo vyrovnání sou,den:, potvrzeno, a I k~yby ?ylo vyrovnáni soudem po,tvrzeno, nešlo by
o vec ro~~ouzenou, nY1brz, )a~" sh.or~ řečeno, o .Hovad, tedy o skuteč
nnst, k mz by bylo lze pnhl\.z'eh len na námllku žalovaného (srov.
rozhodnutí čís. 12304 a 13937 Sb. n. s.).

ze dne 24.

června

1936, Rv I 80/36.)

žalobce přednesl, že byl poraněn nezlehlým synem žalovamýoh stře
lou z flobertky, a domáhá se proto na žalovaných náhrady škody tímto
jednáním jejich syna mu vzešlé. P r' v Ý s o u d uznal podle žal,oby rozsudkem pro zmeškánÍ. O d vol a c í s o' u d žalobu zamítl.
N ,e j v y Š š í s o Ul d nevyhověl do,volání.

D ů vod y:

§.~ vyr. r. č. 6~/~ 1 Sb. z: a n. dlu~·ní:ka závazku nahradi'ti ztrátu, kterou

15326,

D Ů v nd y:

Aby mohlo býti rozsudkem pro zmeš-kání žalované strany vyhověno
musí n,árok žalobní býti plně opodstatněn skutko,vými nkoInosvmi
v žwlobě uvedenými, jež pndle ustanovení §§ 3% a 398, ndst. 1 c. ř. s.
jest považovati za pravdivé. V souzeném případě však z poutého tvrzení
žalobníiho, že nezletilý syn žalovaných střílel na dvo.fe vfaJbce z !Ioberto,vé pušky, že při tom střílení' byl žal'obce střelen do zwd a poraněn
a že jde o zranění zaviněné nedo'spělým synem žalovaných, nevyplýv'Í
nutně povinnost žalovaných k náhradě škody, kterou žalobce oním zraněním wtrpěl a jejíž náhrady se tOUltO žalobnu na žalovaných domáhá.
Žalovaní mohli by býti z činu svého nedospělého syna odpovědni, buďto
z důvodů §§ 1301, 13'02 nebo 1309, nebo 1315 obč. zák. Žalnbce by tedy
ml/sel v žalobě !vrdiii, která ze· skutkO'vých .podstat některého z těchto
zákonných ustanovení' je "plněna. Z pnU!hé-ho jehn tvrzení, ž" nedo,gpělý
syn žalovaných střílel na dvoře z flobertky vrabce a poranil při tom
žalobce, nelze na skulkový podklad žádného z těchtn zákonný-ch u'stanoveni usoudi,ti. Ježto jde o žwlobu z náhrady škody, museL by žalnbce
především tvrditi tako,vé konkretní okolnosti, z nichž by bylo I'ze usu"
znvati na vinu ža,J;ovaných (§ 12% obč. zák.), neboť vina žalované strany
tvoří základ žalnby 0' náhradu' škody (rozh. čí.s. 8602 Sb. n. s.). Dovola~el má za to, že v žalobním tvrzení, že nedospělý syn žalovaných
stmel nw dvoře z flobertky vrabce a při tom ho poranH a škodu mu
způsobil, jest prý již obsaženo tvrzení, že žalovaní zanedbali nad sv~m
nedO'spěl'ým s)'nem povinný dozor, který vyplývá ze zákona. Je sIce
pravda, že povinnost mdi'čů k dozoru nad dětmi vychází z ustanovem
§ 1309 obě. zák., avšak z toho ještě neplyne, že žalovaní tento povinný
dozor v sou'zeném případě zanedlbalL To by bylo mU'selo býti v žalobě
výslovně tvrzeno a opodstatněnn, neboť § 1309 obč. zák. předpakládá
SWlTIostatné a nezávilslé zavinění, toUž zanedbáni povi,nného neho pře
vzatého dozoru, a, bylo pro.(o na žalobci, alby v první stnlici k opodžalobě,
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svého nároku uvedl právě ony skutkové okolnosti, z nichž
dovo,diti, že žalovaní o chování svého syna věděIí nebo při nalezlté
pečlivosti věděti museli, a že přes to nic nezařídili, a:by tomuto chování
uónili přítrž (mzh. čís. 2902, 8096 Sb.n. s.). Právě v případě
130<)
obč. zák. záleží vše na okolnostech toho kteréh0 případu. I 'ta U'K Vl'lIml
jest důležitá, l<olik let bylo škůdci v době způsobené škody, ježto
toho se též řídí mka povinného dozoru nad ním (rozh. Čí's. 2902,
Sb. n. s.). Není správný názor dovolatelů,v, že podl'e právní domněnky
ručí rodiče za každý čin svého nedospělého dítěte a že zákon dopouští
jen je,jich obranu ja:l<o důvod exkulpační. Je sice pravda, že by bylo na
žaIovaných rodičích, <lby se vyvinili, avšak žalobce by musi,) nejdříve
tvrdHí a o,podstatnHj jejich konkretní zavinění, aby věděli, z čeho se
vlastně majl vyvinUi. NenÍ' tedy správné tvrzení, dovola,tel'Ovo, že odvolad soud má za nedokázané okolnosti, které podle ustanovení §§, 396
a 3>98 c. ř. s. jest míti za dokázány, že j,de v té přúčině o' rozpo.r s úd'lji
žalobními. Odvolad soud pokládali za prokázány všecky skutkové údaje
žalobní, jenže z nich nevyplývá důvodnost nároku žalobníiho, jak bylo
již dovoděno, a j,e pwto též právní, závěr odvolacího soudUl správnY.
Nap"osto mylný je názor odvol'atelův, že, byla-Ii žaloba vadná, rriěl
první soud odmítnouti o takové žalobě projednávati a:neb odmítnouti
návrh na vynesení ro,zsudku pro zmeškání, a že tedy odvolaCÍ' soud měl
rozsudek pro zmeškání z toho důvodu zrušiti, nikoli však jej měniti a
žalobu zamítnouti. Soud, je-Ji. k rozhodováni o žalobě pHslulšný, musí
žalobu přijmou,ti tak, jak jest ,podána, a byl-Ii učiněn návrh na vynesení
rozsudku pro zmeškání strany žalované a jsou-li podmínky zrrleškárií
splněny, musí rozsudek pro zmeškání vydati, a to na základě údajů
žalobních, pokud nejsou vyvráceny předloženými důkazy (§§ 396, 398

c.

ř.

s.).
čís.
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Valné shromaŽJden;e účastinnej banky móže odopreť uznať za zvoleného člena dozomého výboru toho, kto bol označený menšinou účasti
nárov podl'a odst. 4 § 11 zák. čís. 239/1924 Sb. z. a n. (v znení čl. XXII
zák. čís. 54/1932 Sb. z. a n.), len v tOOl prípade, keď je do dozomého
výboru nevoIiteYný.
Dovodmi nevolitel'nosti do dozoméha výboru sú len okolnosti
určené v stanovách a v zákone; inak stačí, že ide o lyzickú osobu spósobilú konať.
(Rozh. z 24. júna 1936, Rv III 2ů/3n.)
Na valnom shromaždenÍ žalovanej úča:stinnej banky oz'načila žalu~
júca banka pri vo,lbě riadnych a nirhradný,ch členov do dowrného výboru ako svojho kandidáta na riadne členstvo v dozornom výboru svo,jho
riilJditel'a Alexandra M., odvolávajúc sa na oprávnenie dané jej lIst<tnovením odst. 4 § 11 zák čís. 239/1924 Sb. z. a n. (v znení čl. XXII. zák.
č. 54/19G2 Sb. z. a n.), keďže vlastní viac ako '/, účalstín žalovanej
banky. Valné shromaždeni,e ulSllesenfm viičšiny odoprelo lIZllať Alexandra
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M. za zvoleného, poukawjúc na to, ž~ je !U'nkcionárom .konk~,renčného
dniku a zvolilo riadnych a náhradnych clenov dozorneho vyboru bez
po tel'a 'na túto kandidatúru. Žalujúca banka: usnesenie valného shrozre
.
. h čl enov d owrne'h o vy. b orcl
.
maždenia o zvoleni, nadnych
a na'. h ra d nyc
napadla žalob?~ pod!'a. § 174. abch. zák
.• • .
,
O b a n I z s t e s u d y zalobu, zamletly. N a J v y s S I S u d rozdok odvoladeho s'údu' s ú6nkomaj na rozsudok súdu I. stoli'ce čia
s~očne zmeni! tak, že zmši! volbu r i a dny c h členov dozorného vý~oru, vykonanú na valoom shromaždenÍ'. žalov.anej ?anky, a Ulložil súdu
I. stolice, aby toto rozhodnutie sdehl, pnsllUsnemu frremnemu oddel,emu.
Dbvody:
Odvolací súd prevzal zi,steni'e súdu I. stolice, že ža1ujúca strana
vlastni najmenej '/5 úča:stin žalovanej banky.
Dóvodná je preto dovolací a sťažnosť, že odvolaci súd porušením
formálneho práva zami.etol žalobu aň' z toho dóvodu, že žallljúC<lJ banka
nesložila u súdu svoje účastiny ah~bo aspoň slo,~ný lílslok, na základe
ktorého by bolo možno' úča,stiny, nespome sl'ožené u žalovanej ba,nky,
kedyko!'vek prevziať.
To však ani ža:lovaná b<l!nka netvrdila, že by bol a žaluj'úca banka
svoj'e úč<tstiny behom spam od žalovanej' ba,nky vyzdvihla.
Pretože pod!'a platného ,práva pri žalobách pod!'a § 174 obch. zák.
nemožno skúmať z úradnej moci, či je žalobník účastinárom žalovanej
účwstinnej spoločnosti, ked' táto okolnosť medzi strana:mi: ni; je sporná,
nemohla byť žaloba z rečeného dovodu právom zamletnuta.
Ale a:ni v meri,(e ved nemožno súhlasiť s právnym stanovi'skom niž.
ších súdov.
žalujúca b<l!ITka použHa, svojho práva, keď ako majite!':ka kval'ifikovalnej menšiny účastín žalovanej banky označila svojho riadHe!'a
Alexandra M., pri vol'be do dozomého výbonr žalovanej banky, a S0
zretel'om na 4. odst. § 11 zák. č. 239/1924 va znenf upmvenom čl. XXI!.
úk. čís. 54/19>32 Sb. z. a n. malo ho valné shromaždenie []Znať za zvoleného.
Treba sfce pri,svedčiť úvahám nižšich súdov, že by odpadla tátu
zákonná po,vinnosť, keby bola o,zna'čená nevoUte!'ná osoba. Nemóže byť
o tom sporu, že nevo.\ite!'nými s,ú osoby, ktoré nemajú nálditosti> predpokláda:ných pod!'a všeobecných právnych zásad k funkcii člena doz?r. ného výboru, i keď Heto náležitosti nebol'Y v záJkone alebo v stanov ach
zvlášť ur,čené. Preto musia to byť osoby fy z i c k é a musia byť spósobílé konaL Pod!'a nauky však nie je zásadnoUi prekážkou ani, že dotyčná osoba je len obmedzene spósobi'lá: konaL
V ostatnom sú rozhodné len ustannvenia úkona a stanov. žalovaná
b1ťnka uvádza, že nevyhovela po'žiadavku ž<tlujúcej banky len preto, že
šlo", "1ťdHel'a konkUlrenčné:ho bankového podniku, ktorý má s;'dlo v tom
istom mieste, a že v d,osledku toho bola obava, že by navrhovaný mohol
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použiť vedomosti, ktoré si naclobudne pri výkone funkcie člena dozornéh
výboru v záujme ban~y, ktorej je riadite!'om a na ktorej obchodný pro~
spech bol by povInny dbaf pod!'a povahy svojho postavenia.
Žalovaná banka však netvrdi, že nevolite!'nosť z tohoto dóvodu je
určená v jej stanovách. Sama uznáva, že niet zákonných ustanovení, ktoré
by zvolilelnosť v tomto smysle obmedzova!y, len dovodzuje, že 10 plynie
zo same] pova,hy veci, najmá keď usta,noveni-a záJkona v tomto ohl'ade

nie sú taxatÍvl1e.

Toto stanovisko ,je vša,k nesprávne, lebo taxaUvno·sť výpočtu okolností, ktoré sp6sohujú nezvoli,(elnosť, plynie z.o znenia záJkona a jeho
fo'rmulovani'a (odst. 2 lit. a), b), c), d) a odst. 3 § ll) a medzi týmito
nie je 'uvedený d6vod uplatnený žalovanou bankou. Preto nemo'žno takého dovodu poulžiť, keďže ide o obmedzenie práva menši,ny podl'a
.
odst. 4 dt. §u.
žalovaná banka nedovoláva sa vylúčujúceho dovodu bodu c). § ll,
ktorý by vzhl'adom ·na u!stanov·enieodst. 5 § 36 moha]· prísť v úvahu
ke by žalujúca b«llika vlastnila a'spoň 30% účastinného kapitálu a kebÝ
mimo toho bol označený 'ka,ndidM nielen ria,dHe!'om (úr<>dníkom), ale
aj členom správy alebo dozorného výboru žalujúcej banky. To však
tvrdené nebolo.
Pretože boly dokázané predpoklady uplatnenia sporného nároku,
bol·o treba mČlť, že ulsnesenfe vatľného shromaždenia, ktorým - hod
bol včasne označený minoritný kondidát - bol o zvolené pať i'llých čle
nov dozomého výboru, odpomje zákonu a bolo preto práv.om pod!'a
§ 174 obch. zák. n·a,padnuté žalobou.
. V dosledku toh'0 je celé ulsnesenf.e dolyčne vo!'by r i a dny c h
členov dOlomého výboru zmátočné, lebo nedá sa vopred urči,f, ktorý
zo zvolených členov by odpadnI, keby bolo p'0stupované pod!'a zákona.
Na vo,ľbe náhradní:knv nemá žalujúca ba,nk«opráNnený záu1em,
preto v tejto čiastke bolo treba žalobu, ktorá sa pod!'a svojho obsahu
aj na (úto vorbu vzfahuje, zamÍetnuf.
Č'0 sa má stať v dosl€dku tohoto rozsudku vo firemnom registre je
vecou firemného súdu, preto bolo súdu I. stolice len u,ložené, aby vyhotoveni-e toho,to rozsudku fkemnému oddeleniu scleli!.
čís.
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K § 575, odst. 3 c. ř. s.
K exekučním titulům uvedeným v § 575, odst. 3c.
rozsudek vydaný o žalobě podle § 1118 obě. zák.
(Rozh. ze dne 25.

června

ř.

s. náleží také

1936, R I 716/36.)

P r v Ý s o u d povolil vymithajícímu věřiteli proti povinnému na
rozsudku vyda,ného o ža!.obě poclle § 1118 obč. zák. exekuci
vykHzenim. Rek u r sní s o u d zam,tl exekuční návrh. D ů vod y:

zákla,dě

či,;.

podle § 575, odst. 3 c. ř. s. pozbu;J0u s?udni či mimosoudní výpo~ěď
nebo příkaz k odevzdání nebo prevzeh naPdt~ho nebo "pachtovalneth~
"edmětu, proti nimž námitky nebyly včas po any, rovnez pra"op a n,:
pr sudky o takovy' ch námi-tkách platnosti s výhradou výroku' o náhrade
ht o pn
"kazecn'
. roZ
'kl~dů j-est!iže se ve 14 dnech, kdy nasta I'-a d tO b~ V t"ec·
na bo v 'rozsudku pro vyklizení nebo Ipřevzetí najatého nebo pachtovane'h'0 předmětu mčená, nenav·rhne exekuce pro toto vykl'Izenr, neb o prc"
o:et!. Rozsudek j,soud v souzeném př~padě exekučním titHlem pro vytkli..
v ovad exekuci byl domčen povinnému dne 5. srpna 1935. Poněvad~
z ředmětem žaloby bylo vykli~ení; najatého předmětu pro dnvozova!1e
~rušení nájemní 'smlouvy podle § 1118 zálk. obč., činila odvola,cí lhůta
odle § 575, odst. 1 c. ř. s. osm dnů, t«kže uplynula 13. srpna 1935 a
~ne 14. srpna 1935 se stal rozsudek ten vykonatelným. Jestliože tedy
exekuční návrh byl podán na, sOUld teprve dne 21. prosInce 193-5, tedy
po uplynutí lhůty 14denní, od doby jeho vykonatelnosti, bylo návrh ten
zamltnouti, poněvad.ž uvedený exekuční titul pozbyl své platnosti, a tím
nastalo podle § 1114 záJk. obč. ve spojení s ulsnesením § 575, odst. 3
c. ř. s. mlčky prodloužení poměru nájemniho.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacimu rekmsu.

D

ů

v

'O

d y:

Nap"dené usneseni jest v souladu s judikaturou nejvyššího soudu,
kterÝ v rozhodnutích Čí's. 254 a 6817 Sb. n. s. vylo'žil předpis § 575,
odst. 3 c. ř. s. v souvi'slo·sti s § 569 c. ř. s. v ten smys]., že má-li pronajímatel v rukou exekuční' ti.tUI! oprávňující hO' domáhati se vykUzení
a nepoužije-li ho, pokládá se za to, že mlčky svolu1e k obnoveni náijmll'.
Ve zmíněných rozhodnuUch šlO' si'ce o smír d(}jednaný v řízení o námitkách proti soudili výpovědi (čis. 254), pokud se týče v řízení o žalobě na vyklize'ní ve smyslu § 569 c. ř. s. (čís. 6817), leč zákonný důvod
§ 575, odst. 3 c. ř. s., který je dopl,ňkem § 569' c. ř. s. a sleduje účel,
aby bylo brzy jasno, zd« nastalo prodloužení nájemní smlouvy ml·čky
(§ 1114, prvni věta obČ. z.), svědčí pro použití této zásady, i když exekuónín' titulem jest rozsudek, jímž bylo vyhověno žalobě O' vykhzeni
podlle § 1118 obč. zák .. , nebof i tato žaloba se opírá o n. á je m n í
pam ě r procesní'Ůh stra", jenž se mlčky prodlužuje, jestliže prO'najímatel po předčasném skončení nájemního' poměru z důvodů v § 1118
obě. zák. uvedených ve lhůtě § 575, odst. 3 c. ř. s. zůstává nečinným
a nechá nájemce předmětu dále užívati,. Také pro řízení o žalobách
podl'e § 1118 OIbč. z. platí kra,tší lhůty podle § 575, odst. 1 c. ř. 's. (sr'0v.
na př. rozh. ČíIS. 5978, 6009, 6140, 7375, 7725, 12535 a j. Sb. n. s.) a
také pro rozsudky vydané o ta,kových žalobách pJ.atí podloe vý;slovného
předpisu § 574 c. ř. s. předpis § 573 c. ř. s., který Ijest jinak dán pro
rozsudek o námitkách pr·oti výpovědi neb'0 proti příkazu na vykUzení.
Z toho všeho jde, že celý předpis § 575 c. ř. s. platí co do lhůt nejen
pro řízení, ale i pro rozsudky vydané o žalobách podle § 1118 obě. Z.,
jak tomu jest i v souzeném případě.
Civilul rozhodnuti XVIII.

45
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Pokud nejde o změnu žalobního důvodu, podřadil-Ii žalobce žalobllt
nárok původně pod § 258 ex. ř., později však pod § 37 ex. ř.
(Rozh. ze dne 25.

června

Žalobce uplatnil v odporu proti

1936, R I 721, 722/36.)
přikázání

mu tato již před zabavením byla postaupena

pohledávky žalované,

(§§ 1392-1396

obč.

a že mu proto k ní pří,sluší právo nedopouštějíd exekuce žalovamou
dené. Na témže skwlkovém podkladě vznesl žalobce podle
dne 15. července 1935 žalobní nárok, jejž prfwně podřadil pod ustano-.
vení § 258 ex. f., totiž aJby bylo zjištěno, že žalované nepříslu.Ší nárok
na pohledávku RudoUa K-a vůči poddlužnici v částce 927 Kč s pří'sl.
s předností před pohledávkou žalobcovou a že proto pohledávky žalované jest příkázati teprve po pohledávce ŽaJlobcově. Při ústním jednání konaném dne 7. října 1935 změnil žalobce žalobn!. nárok tak,
že exekuce vedené žal,ovanou na pohledávku Rudolfa K-a v částce
927 Kč s příslušenstvím jsou nepřípustné. P r v Ý s o II d twto změnu
připustil, rek u r s no í, s o u d nikoliv.
Ne j v y Š š í s o II d obnovil usnesení prvého soudu.
D u vod y:
Změnou žalobního nároku nebylo nic změněno na skutkových přede
pokladech žalobcem tvrzených, neboť žalobce tvrdil i nadále, že postupem n1ťbyl ke sporné pohledávce před exekucemi žalovanou vedenými
práva zakládajícího jeho nárok na ni ačinídho tyto ,exekuce nepřípust
nými. Nebyl tedy změněn žalobní důvod, nybrž z téže skutkové podst"ty jest odvozován nárok právně jinakkvalífikovaný. Ježto se tak
stalo při prvním ústním .jednání ještě, než byly připuštěny a provedeny
důkazy, a ježto skutková tvrzení žalobcova zůstala nezměněnými, nutno
souhlasi,ti- s prvním soudem, že změnu žalobního návrhu slušelo při·.
pustiti (§ 235 c. ř. s.).

čís.

15330.

K výkladu § 170 čís. 5 ex. ř.
Předpokladem ztráty práva k nemovitosti nedopouštějícího její
dražbu jest,aby řádně uveřejněný dražební edikt obsahoval nejen
výzvu podle § 170 čís. 5 ex. ř., nýbrž i ostatní náležitosti uvedené

v § 170 ex. ř., z nichž oprávněný může seznati,
právní újmy vztahuje také na něho.
(Rozh. ze dne 25.

června

oč

jde a že se

pohrůžka

1936, Rv I 252/34.)

žalobci domáhaJj'Í se žalobou zjištění, že ža,lovaný nemá práva míti
postavenou kMnu, pokud tato jest na pozem"mvé p1ťrcele číos. kat. 1065/1

- jim náležející, že proto jest povinen tuto část kůlny zbourati, a dále
že nemá práva služebnosti chůze k vodě pitné (studni) na pozemku
čis. kat. 1057 jsoucí a tam míti džber na vodu. Proti žalobě namítl žalovaný, že vydraží.[ jsa v dobré víře usedlost vložka Č. 105 a že v draěebním pro-tokole byla uvedena celá kůlna i,studna na poz. parcele čís. kal. 1067 j"ko příslušenství dražené nemovitosti, při odhadu
byl na' ně vzat zřetel, takže nabyl k nim příklepem plného vlastnktví,
když ani žalobci po případě jioh právní předchůdci žáJdných nároku
k nim podle § 170 Čí,s. 5 ex. ř. neahlásili. P r vn í s o u d žalobu zamítl. O d vol a c í s a oU d uma1 podle žaloby.
N e j vy

Š

ší soud

nevyhověl

dovolání.

Důvody:

Rozhodnutí sporu zaVl'SI na otázce, zdali právní předchůdkyně žajako vlastnke nemovitosti zapsané ve vl. č. 138 pozemkové knihy
tím, že před dražbou nemovitosti "ťpsané ve vl. Č. 105 téže pozemkové
knihy nepostulpovala' podle § 170 Č. 5 ex. ř., po,zbyla vlastnictví
k sporné části parcel Č. k. 1055/1 a 1067 a následkem toho "ni žalobci
-- kteří trhovou smlouvou z roku 1928 nabyli nemovitostí zapsané ve
vl. Č. 138 a pmto nemohau uplatňovati více práv, než jim bylo postoU"
peno (§ 442 obč. zák.), - nemohou na žalovaném j<ťko vydražiteli
vložky Č. !O5 žádati, aby odstranil předmětnou část kůlny, pokud se
týče, aby se zdržel tvrzených zásahů dO' vlastnictví žal'obeů. Podle § 170
Č. 5 ex. ř. nemůže ovšem ten, kdo neohlásí práva k nemovitostí, jež by
nedopouštěla její, dražby, u soudu nejpozděii'i pN dražebním stání před
počátkem dražby, přivésti prá1.'o k této nemovitasti k plittnosti na
újmu bezelstného vydražitele. Ale předpoklad této prekluse jest nejen,
aby řádně uveřejněný dražební ediikt obsahoval výzvu podle § 170 čís. 5
ex. ř., nýbrž í aby edikt měl obsah v § 170 ex. ř. uvedený, zejména, aby
oprávn,ěný z ediktu mohl, seznati, oč jde, a že se pohrůžka právní újmy
na něho vztahuje. V projednávaném případě však hyl v ediktu dražebním
uveden toliko knihovní stav vložky Č. 105 bez příslušenství" zejména
nebylo v něm uvedeno, že se má prodati> též místo na braní vody; podle
dražebních padmínek se neručilo ani za výměru nemovitosti v odhadním
protokole udané, ani za úplnost pHpadnéhol příslušenství; žalohci si také
nečiní nároku na kůlnu samou, ok jejíž ceně bylo' hleděno při stan<r
vení odhadní ceny; žalobci jako vlastníci vl. Č. 138 n.emohli proto' seznati,
že se měla prodati i čáJst jeji'oh vl'astnictvi a nebyl,i proto povínni ohlásiti
nějaké nároky podle § 170 Č. 5 ex. ř.; nepozbyli proto vlastnictví k oné
části parcely č. kat. 1065/1, na niž částečně kůlna žalovaného stojí,
~k části parcely Č. kat. 1067, kde je místo na braní, vody. Předpi,s § 170
Č. 5 ex. ř. vztahuje se dále pOllze na práva exekuci nedopouštějící,
k nímž nepatří. nějaká služebnost, jaké je tvrzené oprávnění žalo'vanéhc
čerpati vodu. Tvrdili-li žalobci, že jejich vl1ťstnktví není omezeno ně
jakou slUiž"hnosH ve prO'spěohnemovi,tostí dlužníkovy, nešlo po této
lohců
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stránce vůbec o právo, jež podle § 170 Č. 5 ex. ř. měli před draž_
bou ohlásiti, nechtěJ,i..li ho po~býti. Za tohoto stavu věoi· posoudil však
odvolací' soud věc správně, ne-uznal"lí námitky ža,lovaného dů.vodnými.

Cís.15331.
K výkladu § 565 c.

ř.

s.

Neúčirutost IlŮlOOsoudni výpovědi dané vypovidajici stranou pod

podmínkou

přijeti

vypovídanou stranou.

(Ro"h. ze dne 25. června 1936, Rv I 1128/36.)
Žalobkyně tvrdíc, že dala žalované mimosoudní výpověd', proti níž
~alovaná nepodala námitky, takže se výpověď stala: pravoplatnou. a."ná-

1'emní smlouva byla zrušena, domáhá se žalobou vykUzení bytu. P r v Ý
s o u d zamítl žalobu. O d vol, a c í s o -u d zrněnou tohoto rozsudku
vyhověl žalobě.

N e j v y Š š í s o u d obnovi'l rozsudek prvého soudu.
o

ů

vod y:

Odvolacímu soudu jest přisvědčiti potud, že první dopis ze dne 24.
srpna 1934, který žalo']Ykyně žalované zaslala, obsahoval veškeré údaje,
které předpi,sují§§ 565, odst. 1 a 2, 562, odst. 1 a 2 c. ř. s., takže by
sám o sobě moM býti považován za mimosoudní pisemnou výpověď
ve smyslu § 565 c. Ť. s .., leč nesprávně posuzuje odvolací soud význam
dr·UJhého dopi,su, který žalobkyně zaslala žalované téhož dne jako dopi'"
~rvní-. Ježto jde o současné projevy žalobkyně, nutno je po,suzo'vati v jejIch souvislosti. Sdělila-Ii žalobkyně v prvnim dopisu žalované, že jí
dává čtvrtletní výpověd' ke dni 1. října 1934 a vyslovHa-li v druhém
dopisu z téhož dne naději, že žalovaná mimosoudní, výpověď .přijme a
žádala-li v něm o rozhodnutí' žalované do osmi dnů s d.odatkem, že
v opačném případě bude nucena dáti- žal.ovamé s.oudní výpověd', nelZe
~ento projev při použití, vykládacího pravidl'a § 914 obč. zák. vylúžiti .
]I~ak, .n~ž že vyp,ovidaj~cí pro př!pad, ž~ neobdrží rozhodnutí o přijeti
vypo:vedl do 8 dnu, poda vypoved soudm (slova »v případě opailném«).
Ale! kdyby bylo pochybné, jak jest projevu žalobkyně rozuměti, šla
by tato pochybnost na její vnlb, protože použiloa projevů nejasných,
jimž možno dáti různý výklad (§ 915 obč. zák.). K tomu nutno uvážiH
je.ště toto: ~odle § 561 c. ř. s~ mohou nájemní, smlouvy býti vypově
deny soudne nebo mlmosoudne. Výhoda soudní výpovědi, iest zřejmá,
ďežto jí vypovídající získá, nebyly-Ii proti ní podwnl' včas námitky, exe(kuční titul (§ 1 čis. 4 ex. ř.), kdežto mimosoudní výpověď, proti níž
nebyly podány námi,tky, nabývá účinku soudní výpovědí a jest exek~čním tHulem je~: jlsou-H tu další, zákonné předpoklady (§ 565 odst. 2
az 4 c. ř. s., § 1 ClS. 18 ex. ř.). Současně nelze použíti soudni i mimosoudní výpovědi, neboť byly-Ii by podány proti oběma námitky, byla

by v přičině jedné z ni,ch opodstatněna námi,tka zahájené ro7:epře, ke
které by bylo přihližeti z úřadu (§ 240, odst. 3 c. ř. s.). Nepřípustná by
byla no~~ soudní výpově?' t;ájen:ní, smlouvy,_ byla-Ii již dána a bez námitek pn]ata mlmosoudm vypoved (rozh. ČIS. 10783 Sb. n. s.). Nelze
proto souhlasHi s argumentací odvolacího soudu, že žalobkyně chtěla
svoji mimosoudni výpověď zesíl\iti výpovědí soudni. Byla-l,i' žalovaná
. žalobkyní, požádána o její rozhodnutí v přílČÍně mimosoudní výpovědi
s dodatkem, že v případě opačném bude nucena dáti ji výpověď soudní,
nelze okolnost, že žalovaná tuto lhůtu nedodržela, vykládati v její neprospěch, jak to činí ·odvolací soud, neJboť žalovaná musila předpo.klá
dati, že žalobkyně po marném uplynutí této lhůty bude považovati mimo~
soudní výpověď pro nedostatek vyžádaného přijetí, za bezúčinnou a že
ža.lované dá výpověď soudní, takže tato neměla příčiny brániti se námitkami proti mimosoudní vJÓpovědi a nemohlo opominutím námitek
nastati zrušení nájemní smlouvy. Nelze tedy ř!ci, že z mlčen, jest nepochybně u~uzovati na souhl,as. Zde nebyla jen jedna možnost výkladu
mlčení, nýbrž možnosti dvě. Ža,loba o vyklizeni není proto oprávněna.
Námitka žalobkynina, že mimosoudni výpověď nelze vzíti jedno,stranně
zpět, jest bezpodstatná, ježto zde nešlo o zpětvzetl výpo.vědi, nýbrž
nneúčinnost výpovědi' dané pod podmínkou přij-etí se strany vypověděné.
čís.

15332.

Jde-li o. pravoplatný a vykonatelný náro.k proti kookurslli podstatě,
může vymáhající věřitel vésti exekuci podle § 126, odst. 3 konk. ř.
jměnl podstaty přimo bez průkazu, že konkursní podstata stačí ke kryti
dluhů podstaty a že správce otálel se sp,lněI1im nebo je odpíral a že
marně byla hledána odpomoc u ko.nkursního. komisaře.
Nestačí-Ii po vzniku exekučního. titulu konkursní podstata k úplnému
zaplacení všech nároků za podstatou, musí se správce podstaty exe-

na

kucim pro. jednotlivé pohledávky za podstatou brániti žalobou podle
§ 35 ex. ř.
(Rozh. ze dne 25. června 1936, RII 261/36.)
P r v Ý s o u d povolil vymáhajícím věřitelům k jejich návrhu proti
povinné konkursní podstatě opětný výkon mobi,lární exekuce. R ek u r sni. s Oll d návrh vymáhaj!cí.ch věřitelů na povolení opětného
výkonHexekUlce zamítl. O ů vod y: Dle § 126, odst. 3 konk. Ť. jest
nezbytnou podmínkou vymáhání pohledávky proti konkursní, podstatě,
. aby správce podstaty odpíral anebo protahoval uspokojeni věřitelů po~
staty. Exekuci proti konkursní podstatě lze na základě rozsudku přísu
mjidho vymáhanou pohledávku pod exekud povoliti proti konkursni
podstatě jen na průkaz, že· stav kOl1Jkursní podstaty ďQPoUští zaplacení
vymáhané pohledávky. Bylo tedy povinností navrhujícího věřitele, aby
v návrhu na povolení opětovného výkonu zabavením, uschováním a
prodejem svršků J:i.stinamÍ' veřej-nými· dle § 7 ex. ř. prokázal, že !konkursní podstata stačí k úplnému zaplacení všech pohledávek za po~
statou, v kterémžto jediném případě může každý věři·tel podstaty dle

Čís.
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§

5? konk.

ř. bez ohled~. na ?st,:tní věřit'ele úplné
p~dstatou po pnp,:?e I ~alobou í exekuCÍ

zaplacení svých nárok~ za
proti konkursní podstate vxn;whatl. V danem pnpade však vymáhwjící strana tento orůkaz
po~.oIU1~·CI'r;'u soudu nepodala a. slušelo proto její' návrh na oip'ětol'né
nanZenl vykonu exekuoe zaba'vemm, u,schováním a prodejem svršk' . k
nepřípustný zamí,tnouti.
u]a o
N e j vy Š š í s o u d obnovil usneseni prvého soudu.
Dllvody:

Právem p~volil prvý ~o,ud vymáhajídm věřitelúm opětný výkon exekuce z<l!ba~emm, uschovanlm a prodejem svršků povinné, poněvadž ná~?k se opl!"al o pravopla-tný rozsudek, 'tedy o titul exekuční podle § I
CIS. 1 ex., r., podl,: něho~ šl? tu ~ určenou a spl3!tnou pohl.edávku pr;ti
konkmsm, pOdst,ate,: ktera mela;byh zaplacena pod následky exekučními
do.15 d~~: a ,nalezelo pro~o, pečl> správce podstaty, aby měl pro U'8pOkoaenl.vent<;lu podstaty vcas po ruce po,třebné hotovosU (§ 126 (2)
~on,k. ,). Zakon v to;n' směru nezná při pohl,edávkách za podstatou ně- .
Jak~ vyhody pro spravce podstaty, a má tu vymáhajícímu věřiteli býti
p~~eno. b;z průt~hu (rozh. čís. 13586 Sb. n. s.). Poněvadž v souzeném
pnpade slo o narok pravoplatně určený a vykonatelný proti podstatě
mohh vymá'h<l!jíd věřítelé vésti exekuci podle § 126/3 konk. ř. na jměn'.
podstaty ~římo a žádati úplné zaplacení, a nebylo věcí jejich, 3!by pr~~
kaz?vah, z~ konkursní podstata stačí ke kryti dluhů podMatý a že
spravce otal'el se splněním nebo je odpi'fal a že marně hl'edánaodpomoc u konku~sního komisaře, jwk mylně za to má -rekursní, soud. Ovšem
kdybY,se d?dat;čně za Hzení' exekučního objevilo, že konkursní poctstata
n~~tač~ ok uplnem~.. zapl,acení všech nMoků za polClstatou, v kterémž
p;lpade. mo?oll' ventele pod'staty býti uspokojeni jen poměrně, je poVlnnos,tI s;pra~c~ podst~ty, a~~ se exekucím pro jedno-tlívé pohledávky za
podst~tou branI] po pnpade zalobou podle § 35 ex. ř. (Dr. Voska Konkursnr, vyrov~ací a odpůrčí řády, str. 215-216), To povinná ~trana
dosud. neu,čJonlla ,a pokud uvádí, ve stížností, že konkursní podstata ve
skutec.n?sh nema dosud pražádných prostředků sebe menší pohledávku
zaplahh, nelze. z t~ho již uS'llzova1í, že tím jsou tvrzeny skutečností, jež
nas!aly po vzmku htu.\u eJ<ekuonílho, které by návrh vymáhajících věřitelů
zruso~aly nebo zasta~ovaly (§ 35 ex. ř.), ba spíše se zdá, že míní Hm
up~at!lOva'h nepostačltelno'st podstaty již pro dobu vzníku titulu exe~uCO!lh?
,tomto smyslu všwk námí,tka t3!ková, teprve nyní uplatněná
Je opozdena.
'

Y

čís.

15333.

Roz';l"hl-li soud složenou požární .náhradu v řízení nesporném místo
podle zasad §§ 283 až 287 ex. ř., jest řízení zmatečné a jest postupovati
podle § 43, odst. 2 zák. čís. 100/31 Sb. z. a n.
(Rozh. ze dne 26.

června

1936, R I 714/36.)

Pf V Ý S o II d rozdělil k návrhu jednoho z věřitelů požární náhradu,
'iž k němu složi·la pojišťovna podle § 1425 o. z. v řízení nesporném, aé
. háhracla ta byla exekučně zabavena. Rek u r sní s o u dnávrh na rozdělení požární náhrady zamítl.
Ne j vy Š š í S ou d zrušil usnesení obou soudů pro zmatečnost a
uložil prvému soudu, by o návrhu znovu jednal a rozhodl.
.

Důvody:

Pojišťovna ske složila požární náhradu s výsl,ovným pOllkazem na

§ 1425 obč. zák., avšak z obsahu, podání a spisu je patrno nejen, že si na
ni činí nárok i jiné osoby, nýbrž že je také požární náhrada exekučně
zabavena. Složenou náhradu bylo proto rozvrhnou-ti podl'e zásad §§ 283

až 287 ex. ř. (viz mzh. čÍs. 5042, 5051, 5091, 13219 Sb. n. s.). To se
však v projednávaném připadě nestalo, neboť prvý soud prováděl rozdělení v ří,zení ne.sporném, a tím překročil meze své působnosti jako
nesporný soudce. Řízení, to jest zmatečné (§ 41, odst. 2 d) zákona ze
dne 19. června 1931 čís. 100 Sb. z. a n.) a bylO je proto zru.šiti (§ 43,
odst. 2). Rekuorsni soud vycházel síce správně z ná,zoru, že se rozdělení
v projednávaném případě nemělo státi v řízení nesporném, avšak vyvodi-l z toho mylný z::'věr, zamítnuv návrh na ro~dělení,. Na mílstě byIo
uóni.ti opatření, aby příslušn.ý soud exekwční provedl rozvrh podle pravidel ,shora na-zna,čených. Poněvadž p",k ,jde o týž soud, neboť pHslušnost okresního soudu ve Z. jako elOekučního soudu tkví v § 18 ČÍ's. 3
ex. ř., hude na tomto soudě jako exekwčním, aby rozvrhové řIzenf znova
provedl se všemi účastníky podle zásad shora naznačených, a přihli-žeje
ovšem k ohsahu pojMťovadch podmín.ek, zejména pokud se týče otázky,
zda některá částka ze složené požární náhudy připadá na nemovitosti,
k jichž znovuzřízení nedošlo.
čís.

15334.

Význam .t. zv. prozatímního pojišťovacího záznamu.
Nedošlo-Ii mezi pojistitelem a pojistnlkem k dohodě o výši pojistnébo, nedošlo k sjednáni pojistné smlouvy, a pojistník není povinefl\ nebylo-Ii nic jiného ujednáno, platiti pojistnou prémii za dobu, po kterou
měl nésti pojistitel risiko podle t. zv. prozatímníbo pojišťovacího záznamu sloužícího k ocbraně pojistníkově, než vejde v účinnost dellnitivní pojistná smlouva.
(Rozh. ze dne 26. června 1936, Rv I 1536/34.)
žalující. pojišťovna přednesla, že se žalovaná firma ucházela r. 1929
o nové poji,štění průmysl'o.vých budov proti požáru II žalobkyně a jednala
proto se zástupcem jejim inž. N-ým o podmínkách pojišťov<l!dch. lnž. N.
navštívil dne 23. září 1929 maji,teIe firmy inž. K-e, provedl předběžný
odhad budo.v, strojů a zásob a v}cpracova\ na podkl'adě toho po-jišťo-
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vací návrh. Hned tehdy žádal inž. K., aby bylo podkladem pro pojištění
i kontokorentní spojení, to znamená, že na straně debetní inž. K-ovi
budou k tíži připisovány prémi'e a na straně kredHn, eventuální náhrada
škody, s čímž lnž. K. souhlasil. K žádosti inž. K-e poskytl mu inž. N.
10% slevu z prémie, s dalšíl žádo-sti za slevu 20% odkázal ho inž. N.
na ředítelství úsl!avu. S vědomím ínž. K-e vzal pak inž. N. tovární objekty v prozatímní poj-išťovací, záznam ode dne 30. září 1929 vzhledem
k tomu, že dřívější pojiMění žalova·né u M. se tou dobou skončila. Žalobkyně oznámila v důskdlku toho žalované doporučeným dopisem
z 1. října 1929, že bere budovy, stroje, zařízení a závody dlnem 30. září
1929 v prozatímní pojišťovací záznam sumou 2,000.000 Kč, proH čemuž
žalo-vaná neměla námItek. DefinItivní návrh pojišťovací byl podepsán
žaklvanoll 5. července 1930 a žalobkyni doručen. Po vyrozuměni ústavem žalo-bkyně z 8. července 1930, že návrh potřebuje doplnění á že
prozatímní záznam pojišťovací zůstává v platnosti, bylo doplnění pro~
vedeno, při čemž inž. K. znovu uplatňoval 20% slevu z prémÍÍl místo
10%, což zástupce žalobkyně iuž. N. odmí.tl. Správní rada J. se nabidl,
že se poku'sí u generálního- ředitellství intervenovati za dosažení alespúň
15% slevy z prémií pújiošťovací.ch, s čímž ínž. K. soohlas,i·! a správní'ho
radu J-a k tomu zmúcnil. Pojis,tka byla vyhútovena a doručena až dne
ll. září 1930, poněvadž ředMel.ství čekalo, až bude správní rada J. jednati 'O slevě s generál.ním řediltelem Dr. č-em, který byl jediné oprávněn
tu-to mimořádnúu slevu povoliti. Po podepsání a doplnění přihl
se jednalo·o povolení. 15% slevy, jež však nebyla po-vol'ena. l'otéžalóbkyně se sOUlhlasem žalov,"né s púif;šťovnou M. pojišťo.vací risiko spol-ečně
převzala s tím, že smlouva púiiMovací bude zuHi na žalohkyni. Dne
ll. září 1930 byla vyhotovena okolekti·vní pojistka, kteroU! inž. K. dopisem z 22. září 1930 pnja,l, ale odmítl· platiti za pro.zatímní pojišťo
vací záznam. Když žalovaná pojistku dne 13. října 1930 vráti·la a oznámila, že se pojistí u Ú'stavU' jiného, byla· tato dúpisem ze dne 30. září
1930 propuštěna z pújištění žalobkyně, jež si vša:k vyhradila vymáhati
prémii za prozatímní pojišťovad záznam od 30. září 1929· do 30. záři
1930 per 5.837 Kč při 10% slevě včetně, poněvadž pú tuto dobu sama
nesla rÍ'siko, jak túuto žalobou učinila. Niž š v s 'O Ul cl Y žalobu zamítly,
'O d vol a cf s o ud z těch10 d fr vod ů,: Prvý soud shledal žalobní
nárok neodůvodněným proto, že k uzavření takovéhoto záznamu mezi
stranami ani nedúšlú, když se strany nedúhodly o podstatných částech
pojišťovací smlouvy, t. j.
výši náhrady a výši prémie. Správně uvádí
prvý soud, že pojišťúvací smlouva jest smlouvúu úplatnou, která k tomu,
aby zavawvalll, předpúkládá, aby stranami byla pevně smluvena výše
úplaty za pojištění a výše náhrady (§ 1288 obč. zák.). Pokud se týče
výše náhrady, nelze so-uhi'asiti s napadeným rozsudkem. Z dopisu žalohkyně z 1. října 1929 jest nepochybno, že žalobkyně vzala budovy,
stroje, zaří,zení a záso-by žalované v prúzatímní pojišťovací záznam
částkou 2,000.000 Kč. Jelikož žalovaná proti t·omu námitek neměla,
byla tim pevně smluvena výše náhrady v případě požáru, do které ža.I.obkJmě zaplatí. náhradu. Naproti tomu nelz·e ta:k twditi 'O výši prémi-L
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Důvody:

Odvolad soud dospěl k názoru, že nedošlo mezi stranami k ujednání'ozatímního pojišťovacího záznamu, ježto nebyla mezI str"n.aml , d?h~dnuta výše pojistného, neboť žalovaný .žádal- snížení ~bvykle pr~l:lIe
2091 ke kteréžto slevě pojišťovna nepřIvohla. Ze sameho 1vrzem zafohky~ina je zřejmé že od po-čálku jednání o- po·jištění byla tato n.e.~
shoda mezí stranami, že žalobce hned při ujed'fiá~í.:podmíne.k (23. zan
1929) nespokú~Ulje se s n"bízenou slev?u ve vysl 10%, zadal sle\'~
20%, že tuto slevu uplatňoval zase, ~dyz. se J;dna!ú. v, roce 1930 o kú
č én' jeho návrhu pojišťovacím, ze vsak zalupcl ustav slevu 20%
ne n v;lil Mylny' J' est tudí~ závěr který dovolatelka činí z tohoto ne' d ' .. b kl' sazba
nepo
.
olení 20% slevy, jakoby tím zlIstala uj-e nanotl premll o vy a
polvO% slevou, neboť závěr ten nemá náležitého předpokladu ~Inl v d~
~olacích vývodech, jež mu předcházejí; dlovúlatelka ta,:,. ;narm; opakUje
z odvolacíhú spisu, že platily normální sazby I prú P?Jlst~~acl.zaz~am;
neboť tím ještě nebyla určena výše pojistného ~ dane~~!:~ade. Vzd)'.t,
i podle dúvúlMelky zů·stalo rozpětí mezi moznou nelnlz,SI a ne]vyssl
prémií, což se řídilo podlle výše slevy. Z,e, by ?yl žalovany súuhlasll se
slevou 10%, když by nebyla povol:n~ za~a?,: 20% ~leva, do~olatelka
netvrdí. Nejde o to, zda byl dán pn Jedn~?1 z~lovane~o. se.zastupcem
žalobkyně podklad, ze kterého se dalú pOJ'"tn.e bezpecne z!vstrlI a, vy·'tati s hlediska pújišťovací techniky, nýbrz rozhoctnoU! Jest otazka,
~~~I býlo pojistné právě pro tento případ, pojí~těni· sh~d~O~ vúli stran
(§ 869 obč zák) určeno. Z předchozích vyvodu se podava, ze tomu ta~
nebylo a n~he ;ouditi jinak, když pojišťovna, ač zásadně přiiaIa,l<onečny
návrh žalovaného, 20% slevUl n·epovolila, a když návrh ten byl vysledke111
jednání, v kterém žalovaný znOVUI upla1ňo1val 20.~ sllevu. Lze-II mlu~lÍ1
o př~etí návrhu, stalo se to tudíž se strany POJl1sťovny za, odc?ylnyc?
odmínek, což jest považovati ve skutečno sÍl za Jeho za,m~tnu!~. (sro\:
~íS. 14351 Sb. n. s.). Následkem toho nenasvědčuje u]edna,,:I, pOjlsť~vacI
smlouvy ",ni vyhotovení a dúrwčení pojistky ze dne 11. zan 193? zalúvanému tím méně, že se příjetí pojistky nestalo bez údpúru, ktery n,e~yl
dodate~ným jedni>ním ods.traněn. Nazývá-li tú dúv?latelka, »storn,?vann:;
pro pozdější roztržku«, je tú za tohoto stavu bezvyzn~n.tne. ~o vse ved.
k závěru že nedošlo k ujednání pojistné smlouvy, čIlI - Jak dúvolatelka tut~ smlouvu nazývá, k pravidelné pojišťovací s~lou~ě. ~ Okoln,?s!
tuto nepokládá dovolatelka za podstatno~· pw posou:;enl c.ele veCI, .avsak
s tímto jejím s,tanovi-skem nelze souhla,sl.tI; Z vl~.stmha, pre,d1nesu zalob:,
'kyně se totiž podává, že t. zv. prúzaÍl~nI P?J1.s~úv,acr zaznam slauzI
k ochraně, než vejele v účinnost konečna (defrmtlv.n1) smlouva, a tento
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vztah prozatímní ochrany ke konečnému poFštění dostal zřejmé vyv obsahu pojistky ze dne ll. září 1930, v níž byla zahrnuta doba
poFštění od 30. září 1929, tedy í ta, jež spadala v proza'timní ochranu.
Není tedy důvodu, aby se v souzeném případě posuzoval jako zvláštní

jáclření

ujednaní prozatímní pojistné smlouvy onen prozatímní pnFšťovací, záznam, o němž nemluví ani zákon o poji.šťovací smlouvě, ani pojišťovacÍ'

podmínky a který podle toho, co právě uvedeno, splývá v jedno·tný pojistný poměr po ujednání lwnečného pojištěni. Nedošlo-li k ujednání
pojistné smlouvy, nemllže tedy býti reči o uzavření prozatímního pojišťovacího záznamu. Nerozhodno proto, zda nesla poj'išťovna nebezpečí,
neboť nejde o u'stoupení od pojistné smlouvy, takže nepřichází v úvahu
ustanovení § 8 všeob. poj. podmínek a rovněž ne § 63 zákona o smlouvě
pojišťovací ze dne 23. prosince 1917 čís. 501 ř. z. Dospěl-li odvolací
soud, třebaže z ji'ných dúvodů, k závěru, že mezi stranami nedošlo ani
k uzavření pojišťovadho prozatímního záznamu, posoudil věc správně
po právní stránce.
čis.15335.

K § 1315 obč. zák.
úsudek na nezdatnost dovozený z jediného případu.
K § 1327 obč. zák.
Žalovaný nemůže se zprostiti povinnosti k náhradě' škody poukazem
na to, čeho se žalobci dostalo od jiných osob, které za škoduonut'leručl, nýbrž které plnily jenom to, co podle smlouvy uzavřené nikoliv se
žalovanými, nebo v jejich prospěch, měly plniti.
K účinnosti prohlášeni právního zástupce nesvéprávné osoby, že
svoluJe k započtení vyplaceného pojistného na zažalovanou náhradu
škody, je třeba svolení ahráněneckého soudu.
(Rozh. ze dne 26.

června

1936, Rv II 241/36.)

Nez!. žalobce tvrdě, že jeho otec bY'l vojenským povozem usmrcen,
domáhá se na žalovaném československém státu a kočím RudoHu K.,
jenž povoz tehdy řídil, podle § 1327 obč. zák. náhrady škody, a to placení
renty 200 Kč měsíčně. P r v Ý s o u dJža'!ohu zamHI proti českosloven
skému státu vůbec, pmti Rudolfu, K. pro tentokráte. D ů vod y: Důvod
ručení žalovaného státu opírá hloha především o neopatrné jednání
žalovaného Rudolfa K., jenž byl odsouzen pravqplatným rozsudkem divi'sního soudu pro přečin proti bezpeonosti živ,ota podle § 599 voj. tr. zák.
Podle § 268 c. ř. s. jest soud vázán obsahem tohoto pravoplatného
rozsudku, podle ·něhož žalovaný Rudoll! K. kriHckého' dne, jeda s dv,oj"pře zním vojenským povozem, počínal si tak neopalfně, že jeho splašené koně zachytili otce žalobcova, který u,tr,pěl těžká zra;nění a na ně
zemřel. Neopatrnost žalovaného vidí, soud ve shodě s rozsudkem divisníhosoudu v tom, že po prvé nehodě splašenými' koňmi, t. j. po pádu
sedlového koně, nezkrátil řetězů ll' oje, jak mu radily okolo stojící osoby
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. k i opatrnost kázala, a ani,ž se přesvědčil, zda brzda funguje, ~ydal
a )a a další cestu ačkO'liv musil předpokládati, že splašených koO! nen
' na tom čeho se kone-puvodne
,
, po I ek a I'I, nY'. brz' na t om,
· ,e
' I'dne
Nezáleží
Dva·
,
, . b d 1-'
T t
. ' žalovaný neučinil po prvé nehodě nutné opatreO!, a.~ a SI nes es I
~:mezil. O spolu;;aviněnf Ulsmrceného, cestá~e ne],ze ml~vI,t1. .podle § .132~
obč. zák. musí zalovany nahr"'dl'ÍI, zalobcl .lako pOZll'stal.em;u, 0_ Jehoz
· \' 'živu usmrcený měl dl:e záko~a pec,ovatI, vse, co m~' smrtI usIo .. Zalobc!
rl vv' živa a zao,poctření ktere mu Jeho otec ze sveho platu a'SII 650 Kc
US a
'
'
, 'c'n' 'e poskytoval Z tohoto
musH žalobcuvolec ZIVI't'I.
se b e, "
zenu
a
meSl'
I žalobce. Připadá-li na zemřelého jako na hlavu rodIny a pracu]l~~:o' člena domácnosti 300 Kč a na )eh~ ~a~želku 200 K~, :bý~á ~a
, I.obce přiměřená částka aSI 150 Ke meslooe. To lest prumerna meza
,
t t "lk
á
sfční hodnota výživy, která mu smrtí. ~tcovou usla, a, Ul o, ca.s, u ;n
žalovaný žalobci pod,le § 1327 nahraditI. žalobc.e nema po umll! sveho
otce nároku' na pensi. Pozůstalým po usmrcenem bylo vyplanno?dbytné 14.907 Kč 60 h na základě pOjÍ'slné smlouvy, s]ednane ve prospec.h
zemřelého pro případ smrli mezi městem (zames,tnav~telet;') a .pojlšťovnou. Tuto částku vypl"tila pojiáťovna městI} a mestska pok~adl1~
složi.la z toho do soudní úschovy u Spořitelny městské p.ro pozu~~ale
cás,tkll 14.707 Kč 60 h, 'kdežto částka 200 Kč byla dana. zalohou prlm~
vdově zesnulého Antoni,i C. Obě tyto částky bylY,led;nou .aJktIVlll
částkou pozůstalosti. Po zap1>aceníl po>zů,stalo,stnich d:Ulhu, dedlckyc~ pop1a'lků a poplatkil za projednání pozůstalostI. byla zal obcI )3'1(0 zakonnému dědici usmrcenéhO' odevzdána část pozusta·lostI ve vysl 9.349 Kč
55 h. Tato částka byla podle usnesení pozů,sta~?,stního sO,udu zoe ~ne
12. července 1934 uložena pro žalobce VSI'rotcl pokladne o:krc~n~ho
soudu,. PoněvaM žalobce sám sOll'hla·sí, aby částka tatobJ'la zapo~~'tana
na zažalova'né výživné a soud -nemůže jW ultra peUtum, jest ,tuto ca?tku
odpočHati od zažalovaného nároku, ani,ž je t~eb~ zko~lJ11~tI podmln,k y
pro započítáni do ušlé výživy podle § 1327 obc. z"k. Tlm Jest uhrazeno
výživné žalobce částkou 150 Kč měsíčně, r;a. něž by měl p~dle toho, co
shora řečeno nárok na dohu 5 let a 2 meslce. Jest tedy zalaba predčas-ná, nehledk ani k tomu, že není jisto, zda, nárok na výživ~é v bu-doucnu vůbec vznikne, protože žalobce, kteremu ?ylo. ': d.obe o:~ovr
smrti necelých 12 let, bude možná ve věku 17 let zeusohlly. sam se zlVltl.
Netřeba se tedy zabývati další položkou, kterou zalovany .chce"na zažalované výživné zapobbti, avšak žalobce s tím ne~o~hlasl: toyz ~ťrot
čím důchodem který žal<ohce pob,ral a dosud pohlra od ustredlll sociální poiišťov~y, a to 26 Kč 20 h případně. 30 Kč mě~.Ič.ně. I kdy~!
tato čáslka byla do rozsahu alimentačmho naroku, za?o.C!t~na, zmensll
hy se lim aUmentační závazek žalovaného.o~O Kc mesl.čne, to J.est n~
120 Kč měsíčně. Tato změna' v rozsahu výZlvneho prOjeVIla by pflpadn)
účilnek až po 5 letech 2 měsících, počíta>jíc od smrti žal'O~cova otce,
neboť do této doby jest jeho výživné uhrazeno. Bylo proto zalohu proh
žalovanému K. pro tentokráte zamítnouti jako předčasnou. Nárok na
výživné proti stMu opírá žaloba předevšfm o trestný čin ža,lovaného. K.
Stát všalk neručí za trestné činy příslušniků branne mocI absolutne a
·
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není obecné zá'konné normy, která by mu talcové
ručení ukládala. Zvláštních norem, které llIkládaji uTči1ým sUllb.iektllr"
ručení za vínu. třetílch osob nebo dokonce ručení za výsledek,
v daném případě užíti. Na difUihé straně však nelze jíti tak daleko,
to óní žalovaný erár a z § 92 úst. listiny dO'lozo.vati, že stát v
případě vwbec nemčí za škodll způsobenou trestným činem ža,'[ova.n,'h,
poněvadž prý zákon, o němž se § 92 ÍlSt. listiny zmiňuje, n,ebyl
vydán. Nelze přehližeti, že ústa'lní listina tu mluví toUko o ručení státu
za škodu způsobenou nezakonným výkonem veřejné moci, což nel~'e
přímo vztahovati na protiprávní činy jednotlivých příslušníků čsl. vojska,
jež přece nejsQu, alsPQň ne vúči PQškozenému, t. j. náhodně zaNtému
otci žalobcovu, tím méně vůči jeho pozůsta,l'ým, výkonem veřejné moci
ve smyslu § 92 úst. lilsUny. Toliko per analogi,am lze se dO'lolá'lati před
pisu § 92 úst. Ustiny, nehoť, jesmže .předpi,s len i tam, kde jde O' šl<odu
zpilsohenou nezáJkonným výkonem veřeJné moci, vyhrazu1'e zvláštnímu
zákonu ur6ti, pokud stát ručí, tím více bylo by třeba zvláštního zákonného předpi'su, aby neomezenou ručebni pÚ'vimlOs't stá,tu uložil pro takové činy příslušníků v,ojska, jež JSQU s činností státu, jako je udržováni
vojska, v so'UvilslOlsti zcela nahodilé. Takorvé normy, která by stát
vazovala k náhradě ši<ody, jež ~půSQbiili soukromým osobáJm pHslušníci
vojska, v platném řádu není' (srovnej nález n'ejv, správního §.oudu ze
14. května 1925 čís, 91792, Bohuslav 4097). Není-Ii zvláštního zákona
a' nejde-Ji, v daném. případě o vJ'lkon veřejné moci pÚ'dle § 92ús!. Hstiny,
nýbrž o trestný čin vojenské osoby, lze posuzovat, ntčení státu' nanejvýše jen s hled,ska obecných předpisů práva občanského, talobce opírá
závazek státu výslÚ'vně o §§ 1315 a 1320 obč. zák, PodJ,e posledniho
ustanovení ručil by stát jako chovatel koní, kdyby nedokázal, že se
postaralo náležité opatření nebo dohled, Avšak stM učinil zadost této
své povinnosti, svěřiv opatrování a dohled na koňský potah vojenské
Ú'sobě zvláštní zkouškou zpúsobHosti prošlé, jakou byl žalovaný desátník Nelze proto na vojenské správě požadovati více opatrnosti, než,
že svěma koně způsobilému a zkoušenému poddůstojníkovi, neboť
k nějakému dalšímu opatření k vůli bezpeĎnosti lidi nebylo pn klidné
povaze kpní nejmenší příČÍlny. Ani s hlediska § 1315 obč. zák. nelze
dospěti k přesvědčení, že by byla vojenská '1práva svěřila koňský povoz
člověku nezpůwbi,lému nebo dol<Ú'nce nezkuš,enému. ta,lovaný K. nebyl
před kri,tickým případem nill<dy trestán a žalo,vaný ani netvrdí okÚ'lnosti,
které by ho činitly nezdatným. Z jediného případu, který je předmětem
žaloby, nelze ještě v daném případě usuzovati na nezdatnost; neboť
třeba bylo zjištěno, že žalovaný nedbal vší žádoucí opatrnosti, přece
nelze přehlížeti, že na výsledek neštěstí hlavní vliv měla živelná síla,
kterou nelze zmoci, totiž splašená zviřwta. talobce tvrdí ovšem, že koně
nebyli nMežitě opatřeni' k potahu v pOVOlZU, zejména, že jejich postroje
nebyly patřičně upraveny, a za dmhé, že na voze nefungovala brzda.
Bylo však věcí žalovaného K., aby tyto závady odstranil, byly-Ii tu jaké.
Nelze VŠa'k přičítati zmíněné nedostatky k vině státu, když žalobce ani
netvrd:i,l, tím méně dokázal, že žalovanému byl' vojenskou správou odeneO-1llczeně, poněvadž

.
' k' ot3!h s nezpůsobHým nebo vadný~ postrojem . .o d v 0vz dan kons dY P
I dl, žaloby tak že žalovam JSou povmm, dokud
. sou
mna' po e
,
b . t' d Ú ť dn" solacI
b de moci sám živiti a dokud bude, fa lOS re ' r
žalobce ne u
,.
, 'č ' 120 Kč
se ,
"'ťovny 30 Kč měsíčně platItI mu mesl ne
'
ciálm pop's
',
. .
Ne j v y Š š í s o u d nevyhovel dovolam,
D ů vod y:

U žalovaného státu dlužno především to~řešHíotáz~u ,důvodu ž~
iho náwku, Tuto otázku ro.zřešil odvolacl soud ,sp~avne ve smy~ II
10~~ ém' správně rozlišQ.va,1 meZÍ' povinnostmi a ručeu:lm zalovaného statu
kla n .
'§ 1320 obč zák na jedné straně a s hled:l'ska § 13,15 o. z; na
" . , d ~odil že žalovaný stát ruČÍ! za škodu vzeslou,
s hledls a ,
druhé strane a spravue o'
,
N 'd ' t m že
'ednání dmhého žalovaného pro jeho nezdalno.st. esej e n,,;. o , ,
z .1 d se kÚ'ně původně .polekali před autem a že ,se prot? sp!'as!h, kdy~
sna " , , '
t' kel ž 'eden z koní padl, zastavili a ze zalovany
~ylonfJ~~~~~' ~:d~eaf~o~~,' abl sJ kaně nejpr~e ulklidnH}, j a'k by ~pat;'no~t
,a k' la n ·trž že hned v jí'zdě pokraooval, amz odstraml vsec l
byla .aznaa ~oz~ i na postrojích, Tu mohl zaljisté pře?vícla'tI n~b~zpec
za~~~~éhÚ' podnilk"n, zvláště když byl na to upozo!novan; uelze .Jej pr~tf
no t' a osobu' zdatnou ,když ani takove mlry opatrnoS,Íl, neu~l.
uzna I z
,
K' 33 h .. h' se za
, U obou žalovaných jde o započtení 0rr.~ch 9.34~ c . ,JI5: ~
~
lb' dostalo z důvodu pojištění u pOjlsťovny. ZaloVa?l, k.terl JSou po
~n~: nahraditi žalorbd škodu, kterou utrpěl s~ftelinym urazem Qtca-:
.
I § 1327 obč z"k nemahou se teto pOVInnosh zprosÍlÍl
'1ym ve smys u
'
."
I d " . h ab které
i'm že poukazují na to ,čeho se ž3!lobci dosta o o jlnyc' Ú'S , '
;~ 'skodu onu neručí, ~ýtrž které plnilly jenom to, C? podl~. smlo'~'1Y:
uzavřené nikoli se žalo'vanými' nebo v jejich P:'?,Spěch,. mel'yjllnttI; sjlr~v~e
tu poutkaZU'je žalující strana k tomu, že PO]lstovacl ?:emle, kt:re
lacen náležely dO' kalkulace práce a mzdy neboztliko'vy, a sly !e yc
Pako ú~'lata za p01ištění z jeho prostředků. NerozhÚ'd,u]e; ze, tu pred
Jookladem nároku z poji'šťovací smlouvy byl smrtelny, ura:.zalob:ov~
otce tedy stejná .skutečnost, která je součástí, skutkoveho del'~, z, ne~?~
vzniÍda náhradová pÚ'vinnost žalovaných .. p'r~v~~ poukazlllJe zall~jlcl
strana také k sociálním důvodům onohOl pOjlstem ~alobco,va otce ]3k,o.
cestáře' takovým pojištěním, jehož úplata pram~nl v pr~cI a. pla:ech
pÚ'jiště~éhO, má býti zvýšen prospěch jeho nebo Jeh? po~u~talych, Jeho.
účelem nebo účí~kem zajisté nebylOl, aby se ho smel s uč,nkem dovolávati škůdce k ,svému zproštění. Netřeba řeši,ti, jak. 's,: m~,y~c se mÚ't:
. čím duchodem, kt'erý žalobci vyplác!. Ústřední s?c!'a!m 'POJlstovn~, k~y~.
nI
>le v té pří6ně dÚ'volateIi ne,stala knvda. Jde leste. 0', procesnepraT
otá:l:ku: žalující str3!l1a projevila totiž před pWDesmm soude~ sDuh as
s tím aby jí ona částka 9.349 Kč 33 h byla započtena na zalo'lanOlu
rentu: v odvolání však uplatnila, že k tomu nemela sQ~hlasu poručen
ského soudu, jehož by bylo potřeba pod!e § 2~3 ?~č. zak. Nelze, o,!Qn~
pochybovati, že podle hospodářských d~sle~k~, J~z ,by ,Qno proh.la~em
mělo, lze je počítatí k tako,vým právním Jednamm, lez ma na myslil' CltO-
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vané místo zákona. Souhlas poručenského soudu' je zde tedy hmotně_
právním předpokladem platnosti takavého právllího jednání a měla
proto býti otázka u-vedena na přetřes F'ž v řízení před procesním soudem podle § 182 c. ř. s., což odpadá, když se schválení ani netvrdí.
Jde pak pro opravné řízení. jenom o právní posomení, jestli,že žalující
strana poukázala k tomu, že tu nezbytného soudního schválení není, aniž
sejde na tom, že žalobce byl za'stoupen advokátem a že pmjev pocházel
od tohoto právního zástupce, když šlo O' procesní projev, který Se
netýkal jenom sku,tečností, nýbrž byl právním jednáním hmotněprávních
důsledků, nechť by byl posu-zová,n jak omezeni žaloby nebo částečné
vzdání se žalobního nároku, když přece rozhodným zůstává pravý skutkový a právní podklad a význam onoho projevu. Ani v této příčině tedy
odvolací soud nepochybU. Že uznáním odpovědnosti státu za škodu není
d-atčena ručební povinnost žalovaného K., netřeba podrobně odůvod
ňova-ti.

čís.

15336.

I. Košicko-bohumlnska dráha úč. spol. je totožnou spoločnosťou
s bývalou Cis. a král'. priv. košicko-bohumlnskou železnicou úč. spol.
II. Rozsudky mad'arských súdov nie sú vykonatel'lllými v čs. republike.*)
III. československý Súd nemóže prisúdiť pohfadávku maďarského'
štátneno občaoa, vznMú pred štátnym prevratom v starých rak.-uh. korunách, vo valorizovanej hodnote podl'a maďarských zákonov - v rozpore so zákonům č. 187/1919 Sb. z. a n. - ani v tom pripade, kecl' lnáč
podfa pravidiel medzlnároduého práva stíkromného dotyčný právny
ákon, z ktorého pohl'adávka vznikla, treba posudzovať podl'a maďar
ského práva.
(Rozb. z 26. júna 1936, Rv III 625/34.)
Riaditel' bývalej Cís. a král'. priv. kO'šicko-bohurrnía1skej železnice ue.
spol. po,veri! v r. 1917 žal-obníka, aby vypracoval plány na nádražnú
budovu v P. - Žalobník tieta plány vyhotovH a odovzdal ich v r. 1922.
Podl'a dohody, l>zavrenej spolačnosfou so hore uved'enou v r. 1917,
žalobník mal za plány ná,rok na oclmenu 25.536'80 pr-edvo}nových rakúsko-uhorských korún. Zaplatenia tejto sumy domáhal' sa žalobník
precl súdmÍ' v Budapešti, ktoré mll prisúdi1y 19.151"85 úatých korún Cis. a král'. priv. košicko-bohumínska železnka úč. spol., ktorá mala
sídlo v Budapešti, bola vymazaná z firemného registra král'. sedúe v Bu··
dapešti v olktóbri, 1927 a do regi-stra krajského súdu v Košiciach zapísan'; boIa v novembri 1928 Košicko-bohllmínska dráha úč. spol. - žalobník bol a je štátnym príslušníokom maďarským, žalovaná spoločnosť
mala až do októbra 1927 svode sídl'o v Budapešti a aj dohoda slrán
*) Výnimka: J:'ozhodnutia, odsudzujúce ža!ujúcu stranu (aiebo intervenienta)
lita platenie útrat; viď roZlh. úro sb. Č. 22,15.

.
.917 hola uzavrená v Budapešti. - Žalobník domáhal sa, žalobou
v r/žalovanej Koši-cko-bohuminskej dráhe úč. spol. (za vedl'a]se] Interpro 1 , eráru na strane žalovallej) zaplatenia 140.000 Kč ako valovenCle
cs. odmeny za vyhotovené plány na stav b u na' d
" v P.
.
ne]'
razla
nzova'
~
O ba niž š i e s údy žalohe čiastočne vyh?vely s pnsudIly za'k . 132004'10 Kč O d val a c í s úd uVledol va svoJam rozlobm OVl.
.
k"I'
dku inedzi iným toto: Dodohou za. dňa 12. apríla 19:27 uzav[(;nou .Ia.
s~ad'arským mi-nistrom fina'ncií, král'. mad'arským rumlstrom ze~eznIc?a
~ošicko-bohumí.nskou dráhou úč. spol., ďalej. dohodouz 22 ...apn!a 19_7
'l' mad' milllishom železníc, mHHstroOl tmanCll a esl. ITlIuzavr enou
- kra .
.
, . d h
I
.S tronl železníc a zápisnkou z 20. máje 1927 o zasadoutl na:ne o vam
.
'euka
'
• k' 1'1
néha shromažden,i,a účastinárov Kašioko-bohUl.l1InS e] c ra 'Y,]e IJl
é že žalovaná spoloónosť premesla svole sldlo z BudapestI do KO~IC
zan zildade spomenll'tý-ch ujednaní a na základe výzvy ministerstva ,ze~
~a nic v Prahe z 10. mája 1927 č. 22.641-11/1-27. Do-hoda ~ prelozell!
s~~la spoločnosti z Budapešti do Košíc bola prevedena l1a zakl',:de 111~
ďarsk:ého zákonného článku XVll:1922. výzv~ č~. mInisterstva zelezme
a prenesenie sídla do Košíc opiera sa o zak. c. 12/1920 Sb. z. a ll;
.~ 'az spoločnosti z obchodného registra. v BudapeštI- bal prevede~y
nr~áklade naríadenia mad'. mi-ni!sterstva zo dňa 2l. októbr,a 1927 ČIS:
89751927 M. E., ktoré sa opiera o liŽ spomenute d.ohody a .zak. čl. XVI!.
1922. Zá;pis do registra v Košicia-ch sta.l sa na zaklade navrhu spoIO~=
strane
. d'a
nos t I· zo
fl 21 . novembra 1927 vo svazku. Xli!. na .
' 1550... Vk zaII
ise sa výslo-vne udáva, že »táto spoločnosť bola. :apls~fla V? svaz.u .
~a strane 6 u Hremného ilradu sedrie v BudapesŤlo« a ze »sldlon; Í1'rm~
sú teraz Koši-ce«. Prenesenie sídla stalo sa ted~ vO shod,e 80 zakOlllTI1
tak v Mad'ar-sku ako aj v čekos],ovens:kej repubhke, ~ydanyml. a. Je. pret~
v Košidach zapí,ganá Koškko"bohummska dra~~ uc. spol. ,ta Ista; ak
prv v Budapešti zapísaná Os. a král'. pnv. '~osl:Cko-bo~.urrnmska :elez~
n,ka úč. spol. - Zistenie súchr prvej stohce, ze lde .o razne spolocnostl
11 že košická spoločno,sť prevzala obchody zal1lkIe] spoločno,sÍl budapeštianskej, je v rozpore so zilsteným ,kultkovým stavom.
N a j v y š. š í s ú d dovolac:j žiado.sti č!-astačne v~?.ovel a rozsuc!ak
odvolaeieho súdu zmeni! tak, ze pnsudenu sumu sn1Zl1 na 25.535 Kč
80 h.
' I

•

"

T

_,-

Dávody:
Suverenita zákonodárstva neprípúšťa úvahu o t?m, či, sú v súlade
s ustanoveniami ohchodného- zákona tie šp~clálne zakonne ,ll'stanO've~,a
a na základe nich vydané ministerské nanaden.la clto-vane ?dvolac:l~
súdom v napadnutom rozsudku, na základe ktorych fI.r~a »CIS . a k;ar'_
priv. ko'šicko-bohumínska železnka úč. Sp?I.« preloz!Ia ~vo]e sld 0z Budapešti do Košíc a zmenila názov ~v-o]e] h;my na »Ko~l~ko-bOI!-Uh
minllka dráha úč. spol.«. Na základe tychto zakonov a mlnIsterskyc
nariadení a na základe Ustín, tLež citovaných v ,:a'P~dnuton! ro-zs,udku,
dospel odvolací- súd správne ok právnemu názoru, ze zalavana »Koslcko-

,;'

bohumínska dráha M. SpGI.« je tatožnGu spalačnasťou s bývalou »Cís.
a krá!'. priv. ka,šicka-bahumínskou železnicou úč. spa!.«, a preto netreba
sa zaaberať tými právnýmj vývadmi ~parných strán, ktaré vychádzajú
z predpakladu, že jde a dve rozličné spa!.c}čnasti a a prevad závodu
(podnikl1) .
Žalavaná strana doznala, že paverila žalobníka v raku Hll 7 vypracavanim plánov na nádra~nu hudavu v P., že žalobník vyhatavil a
v roku 1922 adavzdal jej tida pl'ány. Tým bal uznaný právny zá:klad
žalobnej poh!'adávky, čím žalo"aná vyhavel'a svajej zaviazanasti, ktaTá
ju obťažuje pad!'a § 6 záverečnej zápisnke, napísanej dňa 22. apríla
1922 a maď.-krá!'. ministerstvami abchadu a financií a sa žalovanau
(Schlusspratakall, č. I. 75), tak že súd mal určiť iba vý§kll pahl'adávky
žalobníka.
V tamto ohl'ade advalací súd zi.s'til, že admena žalabnika čini
25.535'80 predvajnavých Takúsk~uharských korún, ktoTé odvol'ací. súd
kvali.fikaval ako zlaté karuny. Tato skutkové zistenie nie je napadnuté.
(Sfažnosť žalovanej a ved!'ajšieha intervenienta, že lieta karwny neh<}ly
zlaté karuny, ale predvajnavé ra'kú<ska-uhorské karuny, nemá významu.)
Otázka je, či mGžno túto sumu valorizovať.
Odvolací' súd riešil túta atázku kladne, vychádzajúc zn stanGvi'ska,
že objednávka stala sa v Maďarsku,*) že v čase abjednávky a dodaonia
plánav bývaly abidve strany v Maďarsku,**) a že žalabník jej aj teraz .
maďarským štátnym prfslu'šníkam, a tak na tento, prípad treba paužif
maďarskéhO' práva, ktaré pripusti'la vaI:arizáciu v dobe, keď táta pohl'adávka bala žalovaná v Maďarsku.
Z uvedených dóvodov je sice 'správne to stan.avi'ska, že tento prípad
treba posúdiť pod!'a maďarského práva, pTi tam nemožnO' však mať
zrete!' na rozsudky maďarských súdav, leba tieta razsudky ni,e súc u nás
vykanate!'nými, v českaslovenskej rep-uNike pO' práve nejestvujú, a tak
nemóže prísť dO' ah!'adu ani okalnasť, že táto poh!'adávka bala už zažalavaná v Maďarsku. Pri tam však neslobodna spustiť s ačí pravidla,
uvedené v bade 2 § 3 čl. IX záka'na za dňa 19. januára 1928 Č. 23 Sb.
z. a' n., pad!'a ktaréha nemožnO' pGskytnúť právnu pamoc k vynúteniu
konani,a, ktGré nemMe byť vynútené pad!'a tuzemskéhO' prá'va. Iné stanaviska malG by za následak, že cudzind mahli by v českaslovenskej
repUlblike uplatniť vi'aJc práv než sami pTíslUlšníd čs. štMu.
Majúc na zreteU uvedené zásady pri pou'Htí maďarského práva,
trcba riešiť atázku valorizácie z<iparne.
Otázku valarizácie v Maďarsku upravuje zák. čl. XII: 1928, klorý
vstúpil v platnosť dňa 1. apríla 1928 (nariadenie č. 1430/1928 M. E.).
Pad!'a § 3 tahata zákona žiadasť O' valarizácill' treba podať u súdu
dO' jednéha roka a ta u poh!'adávGk, ktoré holy 'sročné ešte pred vstúpením zákana v platnosť, ada dňa, ktarým nadabudol tentO' z<ikon účin
nosť, u 'pGhTadávak, ktaré staly sa sročnými iba pazdejšie, oda dlla
sraonasti.
*) správne: v bývalom Uhersku.
**) správne: v čase objednáV1ky v bývatoni. Uhersku.
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Pahl'adávka žalabnika vznikla adavzdaním pl~no~, tedy. ešte :-: raku
1922, nie je sparné, že žalavaná strana bola zapl'sana do flremneno re. tra u kraj',skéha súdu v Košiciach dňa 27. navembra 1927 a rozsudak
•
I 'za IO'b111'k spomu'h!'a
"<rIS d'. krá!'. Kúrie v spore, ktarým uplatnova
pa
. ~:vkU pred mad'arskými súdmi, hal vynesený dňa 24. apríla 1928.
Od kteréhoko!'vek dňa z teraz uvedených, ked' sa počíta rok, dO' kto~
"10' mal žalabnik podať žalobu pr,oti žalovanej a zapl.atenie spornej
:~lmy a o jej valorizavanie, tento ra~ už vYP2'šal, dňa 2~. novembra 1931:
keď bol podaný žalobný spis, ktoTym zapa.caol zalabntk tentO' ~por preD
• s'k.oslavensky' m súdom tak že v dúsledku Citovaného z<ckanneha ustaceavenia ani pad!'a práva' maďarskéhO' nebalo b y mozne
. , pnsu!
.. d't' za
• Ia b n'lkovi jehO' odmenu va valGriozovanej sume (keby neprekážala razhadnúť
~aďarskému súdu v tamto spore okalnasť, že táto vec je tam vecou
roz,sÚdenol1'). Tým menej móže prisúdi'ť žalobníkovi jeho. adme,"? vala:.
rizovane čsl. súd, ked'že valGrizácia v súdenom,~npade je nepnpU!~tua
pGd!'a § 6 zák. Č. 187/1919 Sb. z. a n. na ~zem! csl. .repulbhky .a prlpu:
steni'e valorizácie znamenalo by tedy vyuule,;!e takeho kGna:ma, kta:e
pod>!'a tunajšieho práva nemóže byť vynút;,ne a ~~ame~a~a. by ta" ,ze
čsl. súd mal by prisúdW cudzincavi nieča, ca nemoze pnsud,ť čs. statnemli' občanovi.
Za takých akalnosti bola treba dava!acej žiadost! ~alov.anej a vedlajši'eho intervenienta čiastočne ~yhavet, a ~U!m~ pnsuden~ v r;apadnutom rQozsudku sníži:f na 25.535 Kč 80 h, lnač vsa'k bolo treba zalabu

.

zamietnuť.
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Pri určeni zmeny alimentačnej povinnosti zaviazaného, ktorý pobera
svoj dóahodok v pofskej valute, ale povinný je platiť výživné v česko
slovenských korunách, v dósledku zmeny valutárnyoh pomerov tre!,a
vychádzať w zmeny var š a v sk é hod e v i z o v é h o k u r z u ceskoslovensk.ej koruny.
(Razh. z 25. júna 1936, Rv !ll 524/35.)
t
žalabník zaviazal sa v smluve, l1'za:vrenej pred verejným natáram 1. no..'.
vembra 1928, pl'aM 'svajej žalovanej manželke prvéhO'. dňa '~aždéh~ mesiaca 1.000 Kč, z ktorej sumy patrila 600 Kč na vydrzavame maonzelky,
350 Ki: na vydržav<cnie ich dieťaťa a 50 Kč na žiV'atné paistenie žalobníka. Pad!'a 3. badu tejtosmluvy bola ujednané, že ak sa dóchodak
žalobníka zvýši mesa:čne najmenej a 500 Kč - be~úc za. z"klad doch,~:
dok lm dňu 1. navembra 1928 - jeho al!mentačna povlnnasť ·sa zvyS!
za každých 500 Kč a 150 Kč, z ktorejsumy pripadne 100 Kč na vydržavanie manželky a 50 Kč na vydržovanie kh dieť~ťa, - . kdežtO' ~k sa
snÍži dóchodok žalobníka, za každých 500 Kč sa Jeho ahmentačn~ p~
vinosf sníži a 150 Kč. Pri zvýšení a snížení bola treba rozumeť aj pnpadné zmeny valutámych pamerav vzh!'adom na tG, že žalobník pa.beral plat v pa!'skej valute, kdežto svoju alimentačnú povinnosť plml"
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v Kč. - Žalobník domáhal sa žalobou zmeny alitr/entačného, Závaiku,
stanoveného hore oznaČenou smluvou, že žalobník je !povínný - vzhl'aclom na to, že jeho -cl6chodok sa sníží,l 033% - od 1. marca 1934 .plati'ř
žalovanej mesačne len 666 Kč 66 h, O lb a niž š í e s údy žalobu zamielly, N a j v yš š i s ú d rozsudok odvoladeho súdu čiastočne zmeni,1 a vyúekol, že záviizok žalobníka stanovený v dohodě, uzavrenej
meclzi ním a žalovanou dňa 1, novembra 1928, pod!'ac ktorého je povinný
platiť žalovanejmesačne 1.000 Kč na jej výživu a výživu ich dieťaťa,
sa pozmeňuje tak, že počnúc 1. llprílom 1934 je povinnýplatiť len
850 Kč mesačne, inak dovolaciu žiadosť zami'eto1.
Důvody:

V tomto spore icle o výkIacl a aplikáciu' ustanovenia 3, bodu sml.u-vy
zo d-ňa 1, novembra 1928, pod!'a ktorého bolo stranami ustanove:né, že
je8Ui sa důchoclok žalobníka mesačne o najmenej 500 Kč - berúc za
záJklad jeho vteclaj,ši riadny důchod-ok z 1. novembra 1928 hez dliét zviičší, j'e povinný zo zvačšen0ho cl6chodku svojej manželke od ka~dých
500 Kč mesačne 150 Kč platiť, z ktorých pripadne na je] výživu 100 Kč,
na výživu ich dcé,ry 50 Kč, n<ljprofi. tomu sniži sa primerane v horejšom
smysle výživné v p,ípade,ž,e sa cl6chodok žalobníka zmenší. Pod zvýšením a snížením riadneho d6chodku treba rozumeť aj prípaclné valutáme rozdiele.
Smluvy treba vykladať tak, aby zostaly v platn-osti a aby ich výklad
kryl úmyse]l st rán.
Smíuva predpoklaclá možnosť zmeny d6chodku žalovaného: 1. zvýšením alE'bo zmenšením jeho zamestnaneckej odmeny; 2. pokle'som alebo
vwstupom vaclutámym.
Je nesporné, že zameslnanecká odmena žalovaného poklesla, ale
vystihnutie úči'nku tohoto poklesu na povinno,sť žalovaného je sťažené
tým, že sa v medzidobí zmenil pomer meclzi valulou po!'skolll a česko
slovenskou.
Pod!'a vyš-šie ,wecleného ohsahu smluvy je pre povinnosť žalovaného rozhodujúci výhradne jeho dóchoclok, ktorým sa rozU!mie suma peňazí, po,skytnutá mu na základe zames~naneckej smluvy, slúžiaca k dosiahnutlu pre neh-o potref:mý,ch spolrebných statko-v.
S druhej strany však v medzidobi nastal'ý valu'lárny rozcliel meclzi
po!'ským zlotým a československou korunou, umožnil, že žalobnik k platenilll výživného v československých korunách potrebuje menej'po!'ských
zl'Otý,ch ako tomu bolo dňa 1. novembra 1928. Táto výhoda zvyšuje plateb-nú schopnosť ža,lobnika a snižuje aj účinok pre'sunu platenia penzijných prí1spevkov na neho.
Poneváč žalobník má svoj pobyt v Pol'sku a tam dost"va zamestna··
neckú odmenu, musí- s,i opatriť peniaz potrebný k plateniu výživného
pod!'a varšavského deví!Zového kurzu, ktorý ostatne v)'1kazuae proti' praž.5kému ku'rsu devízovému len nepatmú diferenciu.

jeho platová straJta musi však byť prepočítaná na československé
koruny, pretože pod'!'a smluvy medzi stranami uzavrenej je pre sníženíe
alebo zvýšenie výživného smerodajný rozdiel vyjactrený v českosloven
ských korunách.
Je zistené, že Ž3Jlovaný dostával 2. novemhra 1928 1.194 polských
zlotých, tedy v československých korunách podl'a varšavského kurzu
4,516 Kč 30 h, temz dastáva 942'91 polských zlotých, tedy poc\1'a kurzu
z 21. marca 1934 v česko'slove,nských korunách 4.272 Kč 15 h, a tento
jeho dóchodok sa snižř1 ešte o 266 Kč 65 h penzi~ný{'!h príspevkov, tackže
Jeho skutočný cl6chodok činí' 4,005 Kč 50 h a jeho dóchodková strata
510 Kč 80 h.
V smysl,e bodu 3, smluvy má tedy žalovaný n"rok na sníženi'e výživného o 150 Kč, z ktorých 100 Kč pri,padá na aJ,i.menty u.rčené pre j,eho
manželkwa 50 Kč na výživu jeho dcéry, ktorý závaZO!k sa jevf v pomere
k ža,lovanej ako jednotný.
Z týcMo dóvoc!ov bolo dovolacej žiadostí čiastočne vyhovené a rozhodnuté ako je va výroku uvedené; paneváč žacloba bola podaná 21.
marca 1934, bylo sníženie prisúclené od 1. apríla 1934,
čís.
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Smluvné presunutle zaplateného paušálu na dani obratovej nie je
neprípustné.
(Rozh, z 26, júna W36, Rv IV 455/35,)
Žalujúca fi,rma mala zastúpenie eternitových závod ov v M, pre východné Slovensko. Pod!'a smluvy za clňa 14. januára 1931 dodávala I. žalovanému škricllice a za vše-tky poh!'adácvky, ktoré z uvedeného oibchodnóho pomem vzni'knú, ma-l vral prevziať lL žalovaný soHdárny rukojemský závazok. Cena tovaru bola v smluve stanovená na 1 Kč 70 h za
kus okrem 4% paušalovanej dane z obratu. - Z tohoto obchoclného
spojenia vznikla žalUljúcej firme poh!'adávka 26.843 Kč 25 h, ktorej zaplatenia domáhal,a sa žalobou proti obom žalovaným, Pro,ti žalobe bránili sa žalovanÍ< medzi iným aj tým, že žalujúca firm1a nie je oprálVuená
účtovať 4% pall'šalovanú daň z obratu, lebo túto má platiť výrobca, a
ponev~č žalujúca firma ni", je výrobcom, nemMe túto daň presunúť nll
odberate!'a.
O b a niž š i e s údy žalobe vyhovely. O cl vol a c í, s ú d u'viedol
v d6vodoch svojho rozsudl<u ČO do prisúdenia 4% pacušalovanej dane
z obratu toto: II. žal'ovaný napadol roz,sunok súdu' prvej stolice z toho
dovodu, že neprávom bol za,viazaný J< náhrade 4% paušalovanej dane
z obratu, I'ebo pod,!'a vyhlášky ministerstva financií za dňa 26. júna' 1930,
Č, 93 Sb, z. a n, pau,šál II osi'ITkocementovej škridlice je povinný pl'atiť
výrobca a preto žalujúca strana, ako sprostredkujúci obchodník, nemMe
ju zvláštnym účtovaním pre,sunúť na ža-Iovanú stmnu, Je sice pravda, že
paušálom je krytá daň z obratu zo všetkých dodávok shora uvedeného
tovaru, avšak žalovaná strana proti tomuto zvláštnemu vyúčtovaniu ne46'
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mMe nič namietať. keď ,sa ta tak stala v smysle ujednania procesných
strán. Pad!'a badu 5. smluvy za dňa 14. januára 1931 kúpna cena odpredaných eternitových šablón hola U;rčená tak, že žalovaná strana povi'nná
je zaplivtiť žalujúcej strane za jeden kus pod!'a zákl,adU' tehdajšieha dňa
1"70 Kč a okrem taha (exklusi,ve) 4% daň z abratu, t. j. spalu 1 Kč
76"S h, v dosledku tohO' i jednotlivé faktúry baly taktO' vystavené. Žalavaná s,trana ničím nevyvr:HBa výpačet a tvrdenie žalu1júcej strany, že
jej továrňa do kúpnej ceny škrídlice zakalkulavala liež pa;ušalovanú daří
z abratu, bal" preto žalujúca firma Clprávnená zakalkulovať túta daň
i žalovanej strane aka ďalši,emu odbera:tel'ovi; zvláštne účtovaníe dane
z abratu stala sa len ,prcta, že smlUlvné strany pačHaly i s prí,padným
snižením dane z obratu, ča bolo by pripadlo v prospech žalovanej, totiž
malo by za následak sníženie úhmnej kúpnej ceny. Preto niumietke nehola mažno vyhoveť, J,ebo j,ednotná kúpna cena bal a určená v smysle súhlasnej vole procesných strán, čím žalovanú ,stranu žiadna ujma nestihla, a ujednani,e neodpamje platným predpisam. Nemažno pfÍ.svědčiť
ani tej námietke žaJovanej strany, že Uistanovenie sm],uvy za dňa 14. januára 1931 »exklusive daň z obmtu« je nejasné a že ona mzumela tomu
tak, že daň z abratu je vylúčená a preto závadný výrok smluvy, aby
nedO'šlo k pochýbnastiam, mal byť správne štyJi,zavaný tak, že žalavaná
strana má zapl,atíť kúpnu cenu 1'70 Kč plus daň z obratu. K tvrdenému
nedorommeniu však 50 strany ža,l,ovanej ani nedošlo, čo vysvítá z tOlho,
že po celú dobu obchodného spajenia žalovaná strana ba,la vždy abťa
žená v smysle f",ktúr kúpnou cenou vo výške 176'SO Kč za 100 kusav
eternitových škridlíc, totiž spalu s daňou z obratu, a žalovaná stran]
proti tomu, nič nenamietala. Na j v y Š š í s ú d dovolacíu ži.adosť zamietal a uvi,edol dotY'čne otázky oprávnenosti účtovania dane z abratu
žalu~lÚcou v d o vod ach svajba TO'zhodnutia:
Davolada žiadosť ll. ža'lavaného uplatňUije praH rozsudku odvolacieha súdu, že žalujúca strana neprávom připačí,tava ku kúpnej cene·
eternitu 4% daň z cJbratu, lebo daň z obratu u tahoto tO'vam bola 'Palr
šalovaná, žalabnik nie je vJrobcom, lež len abchodníkom, ktnrý daň
z abratu n"platí anemóže j,u tedy zvlášť za;pačítalť.
V tomtO' smere paukazuje dovO'I'aCÍ! súd na dóvody rozsudku odvO'laóeho súdu a dodáva k nim tO'to: Davolate!' sa neprávom davoláva, aby
sem spadajúce otázky boly posúdené tak, aka si ta asvojil'" obchodnit
a pri,emY'seIná kamora v K., opierajúc sa o komentár Dra Bohumila Novalného »Daň z abratu a daň přepY'0hová« z roku 1931. Tento 'pasudek
nie je 'smerodajný, ni,e preto, že by bol nesprwvny, lež preta, že na súclený prípad nepriHeha, lebo medzi stranami balos m I u vou m,čené,
akÝ'm sposobam má byť cena tovaru vypočí,taná, a žalovaný jednotlivé
jemu, zasl!ané laktúry !pre ne,správny výpačet ceny nenamietal, lež len
doda1točne, opazdelne si, čini,1 nárok na srMky va výške 4% abratO'vej
dane. ]adro posudku je v tam, že popl,atní,k mMe presunúť daň z abratu
zvláštnym účtavaním len, keď je povinný ju sám štátu zaplatiť, ktorú
pavinna,sť má ,u paušalovanej dane len výrabca. O presune »zvláštnym
ú6l0'vaním« ide však len v tom prí'Pade, kde daň z 'abratu má byť platená mima ceny smluvne uj'ednanej. Keď bola pri ujednaní kúpnej ceny·
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určené, že celkovú kupnú cenu nenm len ll'jednaná jednotková cena,
lež aj procentá paušalovanej· dane z abratu, nejde o zvláštne vY'účto
vanie, lež len a určenie dvoch sllOžiek kÚiplJej ceny; také to určenie nie
je v rozpore so zákonom, ktorý len to nepripúšťa, aby v smluvenej cene
nebola neaprávnene predatel'am pripočílaná daú z obratu v sku,točnasti
nim štátu neplatená.
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Pojistitel se nemůže dovolávati průpadní doložky pro porušení oznamovací povinnosti pojistníkem, oznámil-li mu pojistnou příhodu na místě
pojistníka sám poškozený.
(Rozh. ze dne 30. června 1936, Rv II 690/34.)
žalobce byl při nehodě autobusu těžce papálen. Jeho žalo'bě o náhradu škody, podané proti vlastni,kům auta, byla částkoUi 15.000 Kč vy~1~věn3 ~.'d:l, s! proto ~alohce,:en,to nárok škůdců, proH žalavané pojislovne pnkazall k v)"bram. Dalsr nawky uplatňuje žalobce proti žalav,ané
pojišťovně z důvod" § 10 zák. č. 162/0S ř. z. Niž š i s a u d y žalobu
zamítly, p r v Ý s o Ul d z těchto d ů vod ů: ŽallQbce da,1 si přikázati
k vybráni pro svůj nárok z rozsudku pohledávku škůdců proti žalov,,"né,
avšak pome pro č{vst celkového svého náJroku, totiž pro 15.000 Ké
s přísl Jenam k tétO' čáJstce má tedy žalobce aktivní legiiimad k ža100bě jako vymiuhající věřitel (§ 308 ex. ř.), avšak musí trpéti všechny
námitky pastaupenéha dlužníka žalované (§§ 1395, 1396 olbč. zák.). Žalovaná mrmítá, že škůdce žalohcův Aloi,s S. nesplnil padmínek pojišťo
~ací srnlo:Ulvy mezi nf~ a žalovanou ujednané, IpozbyI svých prá;v z poE~tky o~e, a proto am žalobce nemá pmtii ža],ované již náraku. Z popS,ťovaCI>Ch podminek žalov",noU' předložených vY'pliývá, že podle
cl,:nku 14 pOjlšťavací.ch ,podmínek jest po.iístník povinen oznámiti pojIlsťovatel! neprodleně dostavení, pojistné příhody, jwkmi:le o ní zv;ědě1.
Této :povil[1na~ti 02n,ámiti příhodu d01stají, když odeš'l'e oznámeni: do
8, dnu po dobe, .kdy třetí osoba mimo'S'Oudně přivedla svůj nárok proti
nemli: k platnastl nebO' kdy bylo zavedena trestni ří'zení. PřivádÍ'-Ji, třetl
osoba svůi: nárok k platnosti' proH pojistníkO'vi soudně, jest ten poVI~en ,n,epro.dleně to O'Známi,ti pojilšťovateH. Pojistník jest dále povinel1
dat~ ~esk~:,:, vysvětlenínu~á k zjištění, pOjÍ'stné příhady nebo rozsahu
pl,'::l1I popslova.,telova. PajIlstnilk jest povinen míti pO' ,pojistné příhadě
peCl, o to, aby s,~oda byla odvrácena nebo zmenšena, jinak může býti
P?JI'Sťovat~1 ~rostěn :povl'l1nosti k plnění. Pa,i"stník jest pavinen u'Činiti
vse,
.0bJa~~~Je pojistnou pří~odu ~ jest povinen podle možnasti padporovalI POJ1stovatel,e v obrane prah neadůvodněným nebo nepHměře
n~,:, nárokům. Pojistník jest dle čl,. 15 pojišťavaCÍ'ch podmimk povinen
dalI se v ~?,udní rozepři za,stupovati právním zástupcem, kterého mu
E,!;nu]e POJIsťo,v~a. Jest povinen takt? určenému právnimu z~stUlpd po]Istovatelovu dalI plnou mOlC procesm, podle pravdy ho 7JpravHi o všech
o
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podobně. Jestliže pojistník nesplni povinností, které mu
vůči pojišťovateli ukládaj:i předpisy ,článku 14, odst. 1-3 a člán'lm 15,
odst. 2 a 5, ztrácí nárok na pojišťovatelovo, plnění. Tento právní následek nastane, ,jestliže osobě povi'nné k plnění povinností stipulovaných
v článku 14 a 15 poji'šťovacich podminek nelze přičitati ani úmysl ani
hrubou nedbalost, anebo nemělo-Ii porušeni těchto povinností vlivu ani
na zjištění pojistné přihody, ani na zjištění nebo objem plnění poji,šťo·.
vatelova. Alois š. právě uvedených podmínek smluvni-ch nesplnil, neboť
pojistné příhody vwbec nehlásil a v ři'zení proti němu zahájenému vůbec

okolnostech a

nic nepodnilkl a d'al se odsouditi pro zmeškání i se svým šoférem. Toto
jeho jednání, jest po'va:žovati' za hrubou nedbalost. Oznámení o své
škodě, které žalobce sám žalo'vané hlásil. není oznámeni"" poji'štěného
škůdce, neboť pouze ten je jwko smlU'vní' strana pojišťovací smlouvy
oprávněn poh-Iedávkou z poji'stky di'sponovati a bez jeho vědomí není
žalovaná ani oprávněna vyrovná\<ati věc s poškozeným. I kdyby.,se však
žalovaná s třetí strany ,snad tedy byla dověděla, že žalobce uplatňuje
proti Aloi<su Š. mimosoudně nějaké nároky ze škody, neprokázal žalobce
vůbec, že by byl Aloi,s Š. žalova:nou u,vědomi,1 o soudních- 'krocích žalobcových proti němu zahájených. Pozbyl tedy AI,ois Š. podle podmí,nek
pojišťovací smlouvy proti žalované jakéhokoHv nálroku z této llmlouvy,
proto mohla žalovaná namítnou,ti právem tuto okolnost proti ža,lobnímu
nároku opřenému o exekuční' .postup.
Ne j vy
hodnuti.

Š
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Žalobce nejen, že uvádí v žalobě, že pojistník řádně ohl,;sH případ
nýbrž tvrdi ta'ké, že žalovaná poji-šťovna se žalobcem vyjednávai'a o vyřízení věd a že žalobce hlásil II žalované pojišťov,ny, že
podává hlobu na pojistníka Aloi,se š. Nižší soudy se tímto tvrzením
blíže neobíraly, ze1ména nflu;;inHy o něm určitých skutkových zjištění
vycházejice z ,právního názoru, že činnost poškozeného nemůže nahraditi nedbalost po případe úmyslno,st poji,stníkovu při plnění ,povinností
uložených mu v čl. 15 a 14 všeobecných pojišťovadch iflpdminek pro
pojištění povinného mčení. Pro tento ,právní názor není opory v zákoně.
Poškozený, který má pro svůj nárok proti pojistnilkovi zá!konné zástavní
právo na jeho n"hradové pnh},edávce z poji'Slné 'SmloU'vy, jest zajisté
oprávněn, aby sám ,s,plnil tyto povinnosti uložené pojistníkovi. Vyplývá
to z povahy věci, neboť jinak by byl ,po případě vůlbec přilpraven o možnost s úspěchem uplatniti svoje zákonné zá'stavní právo pro pouhou
liknavost pojistníkovu, ať z jeho nedbalosti, ať z úm)'slnosti, a pl)'ne
to i ze zásady projevené v § 26 zákona o smlouvě poji'šťovaci ze dne
23. prosince 1917 čís. 501 ř. z. Ohlášení po'jistníkovo, že při vystupovální byl žalobce popálen, nelze pominouti jako bezvýznamnou zmínku
pouze z té příčiny, že se stalo v oználmení poškození motorového vozidla, tedy v oznámeni vztahujícim se na jiné pojiMění. Pokud pak
by samo nevyhovovalo předpi'sům čl. 14 podminek (§ 124 zák. čís. 501/
II poji'šťovny,

,

] 7 L z.), mohl býti nedostatek napraven oznámením pojistné příhody
se strany poš'kozeného, pHvácdějícitho k platnosti nároky proti po'i'stnikovi jednak mimosoudně, jednak sporem. Ostatně z předchozkh vývoclů pl)'ne, že oznámeni pojistné přfhody a žalohy podané na poji'Stnúka, jež by pojišťovně učinil poškozený způsobem v)'hovujídm zmín<"ným předpi,sům, má účinek proti pojfšťovně, třebaže by se stalo bez
sowhlasu pojistníkova po případě i, proti jeho vůli. Žalovaná pojišťovna
mohla na oznámení to zaříditi vše, co se podává pro twkový pří
pad z pojišťovacích podmínek, z,ejména měla možnost jako vedlejší
intervenientka ve spom poškozeného žalobce proti pojistníkovi zwbránUi rozsudku pro zmeškání. Pro mínění, že by snad bez účasti pojistníkovy neměla potřebné informace nebo že by se ji dokonce pojistnik
zdráhal poskytnouti, není podkl'~du v přednesu žalované strany. To vše
vede dále k závěru, že za těchto okolnosU porušenÍ' povinností pojistnikových hy nemělo vl,ivu ani, na zji'štění pojilstné příhody, ani na objem
plnění, pojišťovny (čl. 16, pos!. věta poj. poclmínek, § 32, třetí odst.
zákona Čí'S. 501/17 ř. z.). Výtka odpůrkyně dovolatelovy, že o tom
schází tvrzení žalobcovo, neobstoj,í, jak patrno z jeho tvrzení naznačeného dřive z úvodu tohoto 'Odůvodn-ění, neboť v tvrzení tom jest to
v podstatě zahrnu'to. Řízeni, bude tudí'ž v uvedených- směrech doplni1ti.
15340.

Otázka, či treba k zachovaniu závazku akceptanta zmenku protestoposudzuje sa podl'a práva miesta, kde bola zmenka akceptantOln
podpísaná, a nie podl'a práva miesta, kde akceptant bydli. *)

vať,

(Rozh. z 30. júna 1936, Rv III 212/36.)
žalujúca' strana uplatňovala žalobou medzi iným proti: I. žalÚ'vanej
Hrme, ktorej sidlo je v Bra:tislave, zmenku" vystavenú v Budapešti, opatrenú podpilsom I. žalovanej firmy ako akceptantky, doložkou domicilu
a údajam domici1iáta (H. banka v Budapešti). - I. žalovaná firma namietala najma, že podra § 39 zmenk. zák. (č. 1/1928 Sb. z. a n.) tým,
že zmenka nebola pre neplatenie u domialliáta protestovwná, nastala
strata zmenkových ,práv aj pwtil nej ako akoeptantke. PodI'a stwnoviska
žalujúcej strany k zachovan'iu zmenkových 'Práv proti I. žalovanej firme
ako akceptantke v súdenom prilpade nebolo treba zmenku protestÚ'vať,
leho I. ža,lovaná firma akceptovala zmenku v Budapešti a podI'a práva
. plalvného v čase. splatnosti zmenky v Maďa'rskll, ktoré je pretosmerodaj.né, k zachovaniu zmen'kových práv z domicilÚ'vanej zmenky proti
akceptanto,vi nie je treba ~menku u domidliáta protestovať (§ 53 zák.
čl. VIII; 1925).
O b a niž š i es údy žalobe vyhovely. Dotyčne vyššie spomenutej
námietky i žalovanej fi:rmy llviedly v svojích dovodoch, že zmenka bola
*) Srov. Sb. n. s,
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I. žalovanou firmou -

ako je ústené - akceptovaná v Budapešti, preto
má byť otázka, či treba k zachovaniu závazku I. žalovanej firmy ako
akceptantky zmenku· .protestovať, posudzovaná pod!'a zmen'kového práva
platného v čase splatnosti zmenky v Maďarsku. § 53 zák. čl. VlIl:192~,
ktorým bolo zmenené ustanovenie § 43 zák. čl. XXVlI:1876 a ktorý
treba v súdenom prí'Pade apliko'vať, však výslovue ustanovuje, že k zacho,vaniu zmenkových prá'v proti akce,ptantovi nie je treba domicilovanú
zmenku pre neplatenie u domidliáta protestovať.
N a j v y Š š í s ú d dovolaciu žiadosť I. žalovanej firmy zamietol.
Dovody:
Žalovaná strana v dovolacej žiadosti uplatňuje porušenfe formálneho
a materiálneho právneho pravidla, ktoré vidí v tom, že odvolací súd bez
náležitého d6ka'lll' vzal za z<lklad svojho rozhodnwtia, že usta,nove,nie
§ 43 zák. čl. XXVlI:1876 je v Maďarsku pO'lmenené §om 53 maďarského
zák. čl. VlIl: 1925 a že v čase splatnosti s.pomej zmenky ustanovenie
tohO'to posledného §u bolo v Maďarsku účinné. Pod!'a náczoru dovolatefky mohlo by byť cudwzems'ké .prácvne pravidlo dokázané jedine vysvedčením čs. mini'ster,sfva spravedlnosti, v nedostatku. takéhoto vysvedčenia má byť pokladané Clldzozemské prá"cue pravidlo Zi> nedokázané. Dovobcia ži",do,sť ďalej vyvodzwje, že v otázke, či bol potrebný
k zachov",niu zmenkových práv žalujúcej stmny protest, treba aplikovať
j,edine čs. zmenkový zákon a odvol",d súd neprávom apli'koval CUdZDzemské, maďarské právo.
Najvyšší súd neuznal tieto dovo-lacie sťažnosti za opodstatnené.
Niet takého právneho pra'vidla, pod!'a ktorého súd mMe pokladať
právne pravidlo, v cudzom štáte .platné, za dokázané len na záJkl,ade
vysvedčenia čs. minister,stva spravedllnosti. Ba § 268 Osp. výslovne
u.stanovuje, že takéto právne pravidlá treha dokazovať len vtedy, keď
ich súd nepozná, a že súd na poznanie takýchto právnych pravidid mM"
použiť prameňov, které sám pokladá za účelné. Dovolacia sťažnosť je
VŠilJk tým menej opodstatnená, že v tejto otázke bo-lo zaopatrené i vysvedčenie čs. ministerstva, spravedlnosti' (č. I. 24) a právne stanovisko
odvohci,eho súdu je po tejto stránke v súlade s dhsahom ·tohoto vysvedčeni·a.

Sporná zmenka bola podl'a smerodajného skutkového stavu žalovanou. stranou podpisaná v Maďarsku. Odpovedá preto ,právnej z,"sade
O'patovne vyslovenej Najvyššim súdom a podrobne odovodnenej v rozhodnutí Sb. n. s. Č. 11578, aby bolo aplikované právo platné v Maďarsku
pri riešení, ot:ízky, či bol potrebný protest k zachov",niu zmenkových
práv žalujúcej strany.
Dovolaci'a žiado.sť na!páda skutkové zistenie odvolacícho' súdu, pod!'a
ktorého sporná zmenka bola dovolafel'kOll podpisaná v Maďarsku. Vytýka od,vŮ'laciemu súdu po te'jto strá,nke zrejme mylný sl<utkový záver,
rozpor s obsahom spisov a nedosta-tok ná'ležitého odovodnenia.

Najvyšší súd preskúmal skuókové zi.steni,e odvolacieho súdu s hl'a. diska a v rámci dovolacích sťažností a nespoznal tieto sťažnosti za opodstatnené. Odvolací- súd o svedeckých výpovediach v súvislosti s predloženou kore~pondeciou náležite a bezvadne uvažoval.
Dovolada žiadosť vyvodmje, že domicHovanie zmenky stalo sa bezprávne, poneváč, nebol k domicilovaniu da,ný súhlas všetkých .zmenkove
zavi'azaných, a ze preto' domlcll treba pokladat za ne]estvu]UCI. V nedostatku domiólu však je pre dovolate!'ku miesto platenia Bratislava
a nie Budapešť. Vytýka po fejto stránke odvolacíemu súdu, že neprávom
pominul dokazovanie dovolate!'kou navrhnuté.
Najvyšši súd ani tejto dovolacej sťažno'sti nevyhovel. Sama tá okolnosť, že dovolatel'ka a ostatní. zavilazaní nedali v Ý s 10' v oll e súhlas
k domicHo'vaniu zmeuky ešt'e nečiní domilCilo,vanie bezprávnym. Dovolate!'ka ani netvrdí., že do/yčue miesta platenia a resp. domidlovania
zmenky bola uzavrená medzi smluvnými stmnami dohoda, s klorou je
domidlovanie v rozpore. V nedostatku t",kejto dohody však nem6že sa
pokladať za bezprácvne domiciliovanie II banky, ktorej bolilJ sporná
zmenka odovzdaná, nehl'adiac na to, že táto otázka pre riešenie sporu
ani nemá význi>mu.
čis.

15341.

Pojem »kupeckých služeb« podle § I, odst. I, lit. a), d) zák. či••
154/34 Sb. z. a n.
(Rozh. ze dne 1. července 1936, Rv 1 1691/35.)
žalobce byl zaměstnán u žalované jako řeznický krámský od 7. srpna
1933 s týdenním ,platem 415 Kč 50 h. Mezi, 17. červencem a 20. s"pnem
1934 byl ž",lohce nemocen a nedostal plat a'ui náhradní procenta. On',
2.5. srpna 19,34 dostal týdenní výpověď a doslal na týden zaplaceno,
při čemž podepsal stvrzenku, že jest se Žalovi>non. úplně vyrovnán. Podle
svého přednesu byl žalobce jako, řeznický krámský obchodním pomocníkem a nevztahovala se na' něho kolekfiivní: 'smlouva mezi, společenstvem
wzenářů pražských a sekCÍ' výroboů uzenářského zbo,ží a hromadoU! živnO'stenských pomocníků při společenstvu uzenářů pražský'ch, Svazem
dělní,ků řeznických ilJ U'zenář,ských v československé republice a Odborovým sdružením děl,níků řeznických a uzen'ářských v repubHce česko
slovenské, ježto ~menovaná smlouva, ač VY'Počí,távác všechny kategorie
řeznických a -lize·nMs'kých pmocníků, o řeznických krámských nemluví.
Řeznický krámský jest obchodním pomocnikem a proto se na žal-obce
vztahu~e zákon o obchodních pomocnících. Měl proto po dobu nemoci
5 neděl dostati plat 2.075 Kč 50 h. Dále mli' příslušela výpověď k 31.
njnu 1934, ježto pak dostal hrazen pouze týden při propu'štěni, náleží
mu doplatek za dobu 9 nedH a 4 dni, 4.183 Kč 40' h. Má také nárok na
čtmácctidenní dovolenou, kterou nedost",l a tedy na náhradu 831 Kč,
podle remunerace za. rok 1934 přísl,uší mu poměrná část Z" 10 měsíců
v roce 19,34 300 Kč. Stvrzenku při odchodu ze služby, že jest úplně vy-
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rovnán, podepsal v rozčileni. Navrhnu,1 odsouzeni žalované k zaplaceni
uvedených jednotlivých částek. Niž š i s o u d y uznaly podle žaloby,
o d vol a c i s o u d čá,slkou 6.300 Kč.
N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovoláni.

731

okládá zaji,sté i u hospodyně pro její obor nabY~3u, zkušenost a jis~ol1
p školenost. Ostalně jest tu rozhodnou jen skuteana povaha pracI za?bce jako kr"mského prodavače, kterou nelze poguzo~aÍ1 a~I s hl,edlska
o . k'ho -r~mesla ani s hledi'ska hospodyně vedoucI domacnost.
. řezOlC e'....
J

Důvody:
čís_

Nesprávné právní ,posou'zení věci spatřuje žalovaný v tom, že odvolací soud uznav, že žalobce konal v obchodní provozovně podniku žalovaného, pro nějž platí živnostenský řád, služby kupecké, pokládal
žalobce za osobu, pro její'ž pracovní ,poměr plaH ustanovení zákona ze
dne 11. července 1934 ós. 154 Sb. z. a n. K právním vývodům dovolání se tu připomíná, že »kupeckými službami« ve smyslu § 1, oclst. 1
písm. a) a d) uvede'ného zákona jest rozuměti práce soU'vi,sejíd s hákupem a prodejem zboži nebo náležejíd k orga'lúsaci podniku (na př.
obsta'fává'ni pokladny, účetnictví, korespondence, registratury a pod.),
jkhž řádný výko,n předpokládá aspoň v ,průměrných případech školenost a dovednost s hledi'ska Iwrpeckého, odbornou. Nemusí to býti čin
nost rázu vyššího, vyloučeny jsou jen případy, kde jde o ,činnost záležející převážně v úkonech podřadných aneb o služby kommé jen j<l!ko
vedlejší zaměstnání nebo pmežHo'Stně (§ 1, odst. 2 dt. zák.). Kdo jest
ustanoven, aby převážně kona,1 takové kupecké služby v podnidch a
závodech, pro něž platí ži'vnostenský řád, na toho se vztahují' podle
§ 1, ods:!. 1 pí:sm. d) ustanovení uvedeného záJkona. Ž<l!Iobce byl 'ustanoven v obchodní provo'zovně podniku žalov<l!ného spadajídho pod živnosten,ský řád jaiko řeznický krámský, byl, zaměstnán v krámě, kde se
prodávalo maso, phcházel do krámu o 512 hodeně ráno, připravil m,"so,
jež bylo z chl:adírny do, krámu přineseno k výseku, p,"k po sedmé hodině mnní ohs'llUhoval v krámě zákazníky, vysekáv<rl jim maso podle
jejich ohjednávky, spo'Čital částky Z<l! vysekané maso, v)"blokoval' je na
kontrolní pokladně a U:stek s ma,sem odevzdal zákazníkovi, jenž pak
určenou částku zapla:UI u pokladny; žalobce s druhým krámským llmsel
se starati i o' doplnéní úsoh masa v kráJmě z přípravny masa a nepodléhal v 'krámě žádnému, odbornému dozoru. Tyto! vypočtené práce, jimiž
byl bJ,obce převážně zamě,sIMrn, protože krám byl otevřen již kolem
7. hodeny ráno, souvi'sely s prodejem zboží v prodejní mí'stnoMi podniku,
žalovaného. Ze zji:štěné sklj:tečnosli!, že v krámě hyl,i ještě druhý :krámský proda'valč <r mímo 10 pClkladní, vyplývá, že šlo o podnik značného
rozsahu, v němž řádný výkon prodavaoské služby předlPokládá školenost a do'vednost s h'ledi,ska kupe'ckého odbornou. Nelze souhl'as'!:tí s názorem dovolatelovým, že žalobcovy práce byly převážně zcela obyčej
nými ručními pracemi, řeznického dělníka, neboť jako obyčejné práJce
řeznického dělníka jest: ,posuzovati práce konané v řeznické dUně, ni:koHv práce spojené s ohsluhová!ním záJka:zníků v prodejně, s přijímáním
'" vyhwváním zakázek," s vypočHáváním prod'ejni ceny za vydané
zboží, což spadá vesměs v obor činnosti kupecké. Není př\padný ani
poukaz dovlatelův na to, že i, průměrná hospodyně dovede maSO' ulpraviti a rozsekati' a jeho kvali1ul pos,oudHi, neboť taková dovednost před-
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'dí-li stavebník, l'enž není členem organisace uzavřevší kolekP rova
- dn t"
dělnlky
. ni .mlouvu stavbu ve vlastní režii, může ule a 1 se svyml
_,
!IV .-.~ mzdy a' J-iné pracovní podminky, než jsou stanoveny v ko.lekt~vm
1 mZSl
1- - -. -• I • ulednana ,
-Přiměřenost odměny nebyla- 1 leJ! vyse vys ovne
Iouvesrn
'
d stan
. hro
.est pak posouditi podle § 273 c_ ř. s_ podle vyse mz Y
ovene v . ~adné smlouvě pracovní a platící v místě, kde stavba byla provedena.
(Rozh. ze cine 1. července 1936, Rv I 1181/36.)
žalovaná firma prováděla odkHzeni bud,ov .a 1<. práci n~ tom. přijala
s,lužeb žalobce. Při :přijeti do práce mUlsI,], zalobce, J~k r.rednesl,
p~d:epsati revers, v němž pO'tv[<di1, že jde. o p~áce nouzove ,~ ze pr~t?
a ně nevztahuji Ulsta,noV'elll' kolekhvm smlou:vy gtavebmch deln:ku
si~a~ v mÍ'stě, kde pracoval, pla,tné. žalovaná nebyla čl;nen;. skupiny
~aměstnavalelů, která ony kolektivní smlouvy v stavebn~Cht zl'Vn?s:e~h
-rela kdežto žalobce byl čIenemorgalll's<l!ce zames' n<l!ncu ,u' o
uzav
,
.. h d'
,
d t· bního
smlouvu uzavřevši. Pod,le těchto smInv čImla ,o mova mz a s a,::~ ,
děloí,ka 4'25 Kč, kdežto podle zmíněného reversU' byla sta:n~~el11a ~a~:tkou
3 Kč. žalobce popira}e platnost Uljednání' podle reversu,]ez o po 'P~s na
něm byl vynucen nlvtllakem, tvrdí, ž,e ~e na něho vztahuJI u,stanovem ~o
lekhvnÍ smlouvy pro obor staveb nI, Jak plahl a v okre.su,. kde praco\ al,
a domáhá se proto na žalované rozdílu meZi' mzdou', F'k~, m~, byla vy:
plácena, a mzdou, jež mu podle kolekti!vní sml.o.nvy p!"sl,usl. _P r v y
s o II d žalobu zamí,t!. O d vol a c;, s o u d mnal casteč,ne podle. z<l!loby.
Ne i v y š š í s o u d u],ožil odvo'ladmu soudu n,ove ]ednaJlll a rozhodnutí.

d

Dů

vo dy:

Je nesporné, že žalovaná firma nenáleží k ~rgani_s,aci zal~ěstn,av:,telů,
kterásjedn<rla kolektivní smlouvu s orgamsacl z<l!mestnancu, j'eJl.m;; čl,:~
nem je žalobce. Kolektivní, 'sml'ouvy JSoU' sml~~vat;JI sou:krom~~nl, pr,
jejichž ujednáJní smluvní' or~anl~,"c.e předst~vu.].' 'sve Neny, klen podle
hromadné smlouvy práv nabyv,"]I, JIch P'~Zbyv~]I a pod. (S? n. s. 9145);
Okolnost, že pro obor mčité výdělečn.é čInnostI byla stednana hr0r:'adn~
smlouva, nemá ledy sama o sobě vyznamu, v.p.~llPade, .~de.n~ nekter.e
stmně vystu:PU1e jako smluvník osoba nenaleZe]I'CI_k pn:sl~sne Ql[g~m
saci, jež za své čJ,eny u,z,avře1'a kol,ektivní ~ml'Ůuvou. zalovan~ hrm~ z]ed~
nala žalobce jako stavebníh'O dělmka a zalohcLlv pracovm pon;er Jes;
tedy posuzovati výhradně podle indiv,duelní smlouvy sJednane meZI
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ním a ž3!lovano-u firmou. NezáležÍ' na tom., zda žalovaná byla

oprárvněna

k provozováni stavHe]'ské ži'V'flo·sti. Pmcovn·f smlouva ujednaná mezi
žalobcem a ú,],ovanou firmou je platná, neboť sjednání takové smlouvy
není zakázáno z"kDnem a nepří6 se ani ji,nak dohrým mmvům, hledí~li
se 'k tomllJ ,že sta'vebnílk

může

stavbu provésti i ve vl3Jstní režii a k tomu

účelu

si zjednati dělníky, a že jen provedeni stavby musí se díti podle
plánll a pod dozorem osoby k tomu podlle zák. č. 193/93 ř. z. oprávněné,
neboť jinak je provedeni stavby trestné podl'e předpisů živn. řádu. Provádí'li stavebníik stavbu, ve vl"stní' režii, může sjednati smlouvy se svými
děIníky a Uljednwti s nimi, i nižší mzdy a jiné pracovní podmínky, než
jsou stanoveny v ko],ektivních smlouvách, při čemž ,nesejde na tom, že
pak může stavěti' l·a,dněji a zejména uspořiti na daní'ch. žalobce však
vyvozoval nepkrtnost, smlouvy se žalovanou firmou ujedn'ané zejména
z toho, že na něho byl učiněn nedovolen.ý .nátlak, neboť dělníkům a taIi;é
j-emu bylo prý pohrozeno různými újm"'mi, zvláště odnětím poukázek
na odběr potravin, kdyby nepodepsali prohlášení ze cine 10. záN 1935.
Kdyby uo·uo ža,Jobcovo tvrzení, bylo pravdi'vé, šI'o by o n.espraved'livé donucení a žalobcovo pnvolení ke smlouvě nebylo by projeveno svabodně
(§ 869 obč. zák). Smlouva by byla pro tenUG nedoslatek vůle n<1platnou
a žalohce mohlo by se domáhati na žalo'vané firmě z důvodu jejoíiho obohwcen.í- na úkor žalobcův (§ 1435 obč. záJk.) přiměřeného plaJtu za vykonané práce. Za přiměřenou odměn.u lze tu mí,ti, při úvaze podl,e § 273
c. ř. s. mzdu· v koleJkUvní smlollvě sta'll'ove'nou, byla-Ii pro obor stavební
čino-o,sti sjednána hromadná smlouva, zav",zujíci všechny stavi'le].e a slavi,telské zaměstnance na mí'stě, kde sporná stavba byla proveclena. První
soud n.epokládal žalobcem tvrzený nátlak za prokázaný, avšak žalohce
napadl jeho rozsudek v lomto směru a bude tudí-ž na· odvol'acím soudě,
aby se i, touto výtkou obíml, o ní jednal podle zá-sady v § 33 zák.
Č. 131/31 Sb. z. aJ.n. stanovené a uči'ni! v tomto smém potřebná zjištění.
čís.

15343.

Kdy nejde o vodní družstvo ve smyslu vodního zákona.
Soudy jsou oprávněny i povinny samostatně posuzovati právní povahu voďovodníhodružstva, i když bylo sdružení správnim úřadem
uznáno podle § 56 vod. zák.
(Rozh. ze dne 1.

července

1936, RII 275/36.)

P r v Ý ·s o u cl rozv.r.huj·e nejvyšší podání nepřikáz<rl vodovodnímu
družstvu v K. na jeho rpřihllitšenou pohledáv.ku (příspěvky) v přednost
nim pořadí, ni'c. O ů vod y: Vodovodní· druž·stvo v K. nemá přednost
nlho práva na vyplacení příspěvků, protože bylo ustaveno k zHzeni
vodovodu, tutdí'ž k účelu, který nen.í, uveden v § 52 mor. vodního záJkona.
Rek oU r sní s o Ul d přiznal na při1hlášenoUl PGhledáv!ku tohoto družstva
v předno'stním pořadíl určitou ·částku.
Ne j vy Š š í s o u cl nepřimal pohIedávce vodovodního dru·žstva
přednostní pořadí.
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o ů vod y:
Toliko vodním družstvům jmenovaným v § 53 vodního zákona č. 93/
' z (§ 52 mor. vod. zák.) byla propůjčena výhoda podle § 62
1869 61
r. dtovaných
.
- 93/1860
zákonů, a účely v § 53 vodm'ho za'k ona~.
,
"
.;e'1" (§ 52 mor. vod. z"k.), pro něž může býti ulv.ořenG vodn~ dr~:st~o,
:~o~ uvedeny v zákoně taxativně. spolčeni (asO"clace) k ~l1;ym u.celum
j emohou býti pokládána za vod'ní dlfl1~stvo ve smyslu vodmho zakona.
.~. kursní soud vycházel z názoru,. že vyra~u »vodm stavby« v § 53 vod·.'~h ' a"kona (§ 52 mor. vod. úk.) jest rozuměti v š,rším smyslu slova
",oz
d't'k'"
'o
tak, že pod tenlo pojem spadají- veškeré prá~~ v,~. nt" '1" apC!- s.e pnr , 'ho nebo umělého tolou· vodního a tedy tez zn-zem vodovodu. Te~to
zene
... ne'kl'
"" I'u u vedenych
. or nelze schváliti. Jen družstva sledupcl
.efy z uce
.
naz
•
.
d
.
.
't
tech,. v § 53 resp. 52 svrchu citovaných zákonu JSou vo:rmm d·.;uzs
v~ v
nickém smyslu sl·ova. Jedině přítpwstný účel. vodnrch druzs!e~ po~le zaregulacmch, jednak
k.ona založeny' oh se ty' ká j' ednak pro.vádění slav,eb
prací me]j.oračních. ZHzení· vodovodu však ~e,na'I"'
eZI am. k p'r~m,' am. ke.
druhé skupině vodní'ch prací a nejde lu zvlaste o stav'by vO,dm, »kt~ryml
se mwjí pozemky chrániti nebo břeh u'~ravlh«, J,alk Toho. vY,z"duJe zako~.
Proti extensivnímu výkladu mlmí ta;~~ úvaha,. ze vodnr z~ko.~ označ~J,e
éči o opatření vody v § 36 jako zálezltostohcl a os~d v ramcl~ otbecmh~
~řízení a odkazuj.e tedy péči o zřizov"ní' vodovodu pr? ,~o,trebu ObCl
a o.sad jiným nuceným svazům (jmenova'ným samosp~avnym kOfpo.:a.
dm). Přikazuje-Ii však zákon opatřování vody do pusobno,slŤ! ?~)Cl a
osad, nelze mMi za 10, že zamýšlí, aby vedle obd a o~ad byly za ucel.em
opatřování vod'Y tvořeny ještě zvláštní svazyn.wce.ne p~vahy, ~.eJmena
když vzájemný poměr těcht·o svazfi k OhCI neb ~ os~de, am ~l'jak, neupravil (Boh. č. 5305/1926). Rekwrsní soud mylne po)'m:a uZ?aV~CI akt
úfední podl'e § 56 cil. vodních zákonů jako aulo;a!wm, ~raV?1 :mocl
schopné rozhodnutÍ! v otá1zce, zdali sdruženi, O' ktere Jde, ma praVTIl povahu vodního družstva. Uznáním sd"užení' správním úřad,em po~le Ulvedeného zákonnéhO', ustanov·eni se nezřizuje vodní dr,u:žsrtvo, étnI se mu
nepropůjčuje právní osobnost,nýbd jde? .polllh~é ~jišlění, že družstvo
vešlo v život způsobem zákonu OdpovldajlClm. a z,e Jeh~ Qlrg.am~ace neodpomje záko'nu. Nejde tu však o rozhodnuti o spome pfavm pov~z;
sdmžení, zejména ne o rozhodnutí všeobecné. (erg~ ~nes) PUS?~"CI~
takže tímto aktem nej'sou dot'čena prava a zaJmy trehch osob v Hzem
vůbec nezúčastněných (Bohu's!. č. 5305, Budw. Č. 8927 A, 902~ A), a
soudy byly tedy v souzené věci oprávněny i povm~~ ~amostatne po~u
zovati právni povahu vodovodního družstva, o kterez Jde; Nedop,latkmn
členských příspěvků přihlášených zmíněným VOdIOV?dnl~m dru3:st,vem
nepřísluší tudíž požadované pořadí a nebylo lze tytO' pfllspevky pnkazatl.
.

čís. 15344.
Pensijn! fond československých státnich drah není sat;tostatná, ?d
státu odlišná právo! osobnost, nýbrž jest pouhým pomocnym zařízemm
státní správy železnični.
(Rozh. ze dne 1. července 1936, R II 303/36.)

-

Čis.

15344 -

-

čís.

15345 -
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Žalobce byl zaměstnán jako pomocný průvodčí vl·a'ků ve službách
státni.ch drah. V květnu 1928 onemocněl a byla mu dána po uplynuti
nemocenského roku výpov.ěď a byl jeho služební, poměr u státních drah
skončen dne 22. května 1929. Ve smyslu stanov pensijního fondu čsl.
státních drah a vlád. nař. Ns. 15/27 Sb. z. a n. byla žalobci přiznána
pense ve výši úhrnem 8.400 Kč ročně a tato pense bykl! mu vyplácena
do 30. září 1932. Vjnosem ředi,tdství státních drah ze dne 2. září 1932
byla dnem 30. září 1932 žalobci t~to pense za'stavena proto, že žalobce
nabyl opět pracovní zpŮ'sobi'lo'sti, takže může zase konati- přiměřené zaměstnání. Žalobce tvrdí, že toto zastavení jehO' pen,se je bezdů\'odné
a nesprávné, jdto jeho choroba dosud trvá v plné míře a je vylou'Čeno,
aby žalobce mohl, vykonávati .př'iměřené zaměstnání. Má nárok na
zaopat;'ov~cí a odpo6vné požitky podle § 7, odst. 3, čís. 2 s'tanov pensijního fondu čs. státníchďrah, ježto nemohl dosud pro zkrácenou'po
případě zmenšenou schnpnolst práce najílN přim1ěřené z3imě l stnánL Mimo·
to uplatňuje nárok na pensi i dle §§ 128, 129 vlád. na'ř. Čí,s. 15/27 Sb,
z. a n., ježto od skončení, jeho služebního poměru d'o jeho on,emocnění
pli,cní tuberkulosou neuplynulo 5 let. Navrhl proto, aby žalovaná by!a
odsol/zena platiti mu od 1. ří~na 19.32 pensij-ní ,poži.tky ve výši 690 Kč
mě·sí,čně. žalovaný stát vznesl, námiHm ro.zepře pmvop1atně rozhodnuté
uváděj-e, že se žalobce dom<ÍJhal téže pense žalobou ,podanou' u ,pro.cesI}ího soudu z téhoždlů,"odu. Žaloba ta byla pravoplatně zamítnuta. V oné·
roz"při směřovala skežaIciba pmti pensijnímu fondu čsL 'stMnich drah, .
zastoupenému příslušnou finanční' prokU'ra'lu.rou, pensijní' fond není však
samostatnou právnkkou osobou, nýbrž ,pomocným zaří;zením státní
správy železniční, a jde tedy o spor proti čs. státu. P r v Ý s o u d zamHl námilku' rozepře- rozsouzené, re k u rs ní s o u' d jí, vyhověl a žalobu odmí,N.
čs.

N e j v y Š š í s o U' d

nevyhověl

d'Ovolacimu rekm·su.

D ů vod y:

Totožností sporných stran není, na závadu, že v nynějšám spom je žalován československý stát, kdežto ve spom dří've zahájeném a provedeném u téhož krwi-ského soudU! byl jako strana ž"lo,vaná označen »Pensijní fond československých s.tá:lních drah« a pod tímto označením byl
též vydám rozsudek, který nabyl právní moci. Vždyť ,pensi'jní' fond,
o kterýž jde, není, samostatná, od strtu odlišná právni osobnost, nýbrž'
jest pouhým pomocným z<l!ří.zení,m státní! správy železniční, při které jest
pod],e § 1 stanov zřtzen. členo,vé uvedeného pens-ijni;ho fondu nemohou
svo'je nároky upi'atňova"li .pwti tomuto fondu, nýbrž jen proti státu, zasloupenému pří,slušným ředi,teIstvím po případě mi,nisterstvem železnic
(§ 35) a právně zastoupenému pří'slušnou finanční prokumtumu. V onom
d'řj,vějším spom vstoupi,l ostatně -do sporu jako žalo'vaný čes,koslovenský
stát, neboť finančn'í pwku,ratma v žádosti o pro.dloužení lhůty k zodpovědění žaloby oznaČÍ1la str,anu žalovanou slovy »čs!. stát (žel. správa)«.
Proti tomulo označení se žalobce obdržev stejnopi's tohoto podání nijak

dl'!, ny'brž pokračoval ve sporu ač v něm vystupoval jako žalovaní'
neo- hI.a
Č
.'
, koslovenský stát. šlo tedy v onom sporu len o nepresne ozna cm zaCl es ne' strany J'íž byl ve skutečn'OsH československý stát jako vlastník
... f d kt .
ova
,
státních drah, spravujídsvými orgány ~'Ot~enýFž pen~I'l'm on, e1'y
, není. právním podmětem. Am pravm Hawr rekursmho soudu o 10sam.
'
I·' Ob'·
. ..
ložnosti prá\Cního duvodu. v ,~h?~ spore~h n,em n:'y nr· ,'J~m p.rocesm
I' tk proti kterému se ma ha]!tI- zaloVaJny, Jest urcen zalobmmduv,ode;n
. a y;ento nutno ,pokládati právní' poměr, na klerém žalobce z<ukJ,ada svuJ
a .zao'k pmti žalovanému. Není, třeba, by tentO' žalobní důvod byl žalobnar
.
. , t'
'b '
m označen anebo správně pojmenován I po pravm s rance, ny
~!ačí, když jsou v žalobě tvrz,eny dottné okol?osti Un:o ~pů~?be~" ze
ze skutkových údajů ,žalobcových, pn sprav?em !pO,ll':I'Íl ,pr:p:,d~yon
h otných zásad pravmoh plyne spravnost a duvodnost za!lobm zadostl.
:dle toho jest v tomto případě 'pos·oudi'ti, co bylo žalob-ním dů,vodem
v °prvnim a druihém sporu. V ob~u" sporech p!ednesl žalobce, že ,byl ze
služeb čs. státních drah vypoveden. pro tezkou tuber,~ulosu, ,ze t~t?
nemoC dosud trvá, činíc j-ej nezpůsobNým ok jakémukohv za~nestn~~"~
a odvozuje z toho, že nepoZ'byl nároku na penSI: kterou' m~",~eleznrcTIl
správa vyměřila při zániku jeho služebního pomeru. V nyneaslm sporu
~e žalobce ovšem snažH nMok na zaplacení pense o,přílt~ }éž o ustano~
véní §§ 128 a 129 vl. na.ří'zení č. 15/27 Sb, :' a n., :kter~zlo usta~o.venr
.předpokládají, 'ji,nou skutkovou podstatu nez U'Stan~vem ~. ~,od,st. 3,
č. 2 stanov pensi'jníh'O fondu, neboť toto ustanovenI pensI"]TIl1ch stanov
předpokládá, že důvodem výpov~di .byla těle~ná neb? dušev~í neschopnost ke s!užbe, ledy nemoc Irva]!,CI pz v dlobe ~ypOV:dl, kdezto v ,§, 12,~
cit. vl. nař. se předpokl'ádá, že bývalý pomocny zamestnanec, mapo pe I
roků ,členství v pensijním fondě, byl ze služby čs. státní:h dmh vypověděn aniž byl v době v.0povědi služby neschopen, a ze se slal nescholP~ým výdělku teprve v pěti rodch po zruáení, služebního poměru
(t-udí,ž dodat'ečně). AvšaJk ,skutečnosti opodstatňující skutkovou p:odstat'l1
podle § 128 a 129 dt. vl. nWří,zení, žaJlobce ve SIP~':u ~m ,~e,p~edne,sl:
nýbrž uplatňoval i v novém sporu, ze hyl nemocen J>Z.~ ~?be~ypoved,
a že mu. výpověď byla dán", právě pro tuto n.emoc a ]! pr~::odenol/ nesclwpnnst k službě, a trval na tom, že dosud ,nebyl ,vylecen a TI.;'byl
s to, aby si našel> přiiměřené zaměstnání, z čehoz prave 9dvoZUI]ey naro-~
na daJlší poskytnvání pense. Nesejde tedy na to,?, ~dla z~lobce ~a~,o:>TII
prosbu z tohoto přednesu VyvOZDvaJnO'll po pravm slrance opI,ra Jen
o stallJovy pensijního fondu nebo též o předpi,sy vlád. nařízení' č. 15/27
Sb. Z. a n.
,I

'

.

v ' ,

:z

čís.

15345.

I ve sporech pracovních jest strana v odvo~acim, !ízení, vylouče~
s přednesem, jejž svým nedostavením se v prvm stOltCI zmeskala, takze
byl proti ni vynesen rozsudek pro zmeškáni.
K vynesení rozsudku pro zmeškání stačl, ~e dostavivší "s~ žalo:~c::
přednesl skutkové okolnosti na předmět rozepre se vztahuJtcl a ucmtl
návrh na vynesení rozsudku pro zmešlrnní; probráni věci není potřeb!.

-

Či~.

-

15345 -

čIs.

15346 -
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Ani ve sporech o nároky ze služebního
mlčení přihližeti z úřadu.
(Rozh. ze dne 2.

července

poměru

nelze k otázce pro-

1936, Rv II 330/36.)

P r v Ý s o u cl (praoovní) vyhověl rozsudkem pro zmešká.ni žalobě
již se domá:haI- žalobce na žalované náhrady škody proto, že ho nepři~
hlási,la řádně k .pensij.nímU' pojištění. O d vol a c í s o u d potvrdili rozsudek prvého soudu.
Ne j v y Š š í s o u d

nevyhověl

dovolání.

Di'lvody:
Pokud žalo.vaná s.patřuje zmateollO'st podle § 477 čfs. 4 c. ř. s.' a
ta;ké vadno,st odvoladho řÍ!zení podile § 503 či,s. 2 c. ř: s. v tom,
že v první stoHd byl vyd,,"n rozsudek pro zmešká:ní" ač prý žalohci'lv
právni z,,"stupce ,nepřednesl žalobu .před návrhem na v}"nesení rozsudku
pro zmeškání, a že se odvolací, soud neobílral tvrzením jejího odvcolání
po této str§Cnce, je'St k tomu připomenouti, že podle protokolu o jednání
sepsaného byl,a žaloba žalujíd 'StranolU přednesena ji'ž při prvním rOlku,
a to za přÍltomnosti zá.stupce žalované. DovolMel6n ,poukaz na rozhod~
nutí, čfs. 9063 Sb. n. s. ne",í .případný, neboť tam byla zmatečnost podl'e
§ 417 ČíIS. 4 C. ř. s. shledána v tom, že žalovaní byli sice v jednací síni
přítomni, ale nebyli soudem ,ř,,"dně vyzváni k projednává:ní, 'kdežto
v souzené věci byl' žalovanou vůbec zmešk<Í:n rok Ulstanovený k ústnímu
jednán,í na clen 6. prosince 1935. Dovo.J:ateI-ka nemůže tedy důvodně
tvrditi, že j,í byla nezákonným pastupem soudu odňata; možnost projednávati před soudem. - S hlediska dovoIadch dů'vodiů podle § 503 ČÍls. 1
a 2c. ř. s. vytýká dovoliJJtelka dále, že se odvol"ci saud neobíral 'Qkalnostmi uvedenými nO' vě v jejím odvoI~nj, a neprovedlo nich nabí,zené
důkazy, ač prý v odvo,lacím řÍizení prDti rozsudku pro zmeškáni vydanému pracovním soudem Iz·e Ulplatř>ova'li i nové skUltečnostÍ. Uvedená
výtka nezakládá žádný 4 důvodů zma~ečnosti (§ 477 čís. 1-9 c. ř. s.
a§ 28 záJkona čís. 131/31 Sb. z. a n.), ale není opodstatněna ani s hledIska § 503 Ns. 2 c. ř. s., n"bo,ť jest opřena o mylný názor právní. Jak
bylo podmbně vyloženo již v rozhodnutkh nejvyššílh'O soudlU' ČÍls. 13705
Sb. n. s. a čís. 41 úřední sbkky rozhodnutí praca\\ních soudů, jest i ve
sporech pracovní.ch strana v odvolacím řízení vyloU'čena s přednesem,
jejž zameškal'a v první stolici Hm, že se nedostavila k H.čení. N,,"sledky
zmeškání raku v první stolici 'sahají i tu do dmhé stoli'Ce a zmeškavší
strana nemůže již dohoniti, co zameškala v prvni stolici. Z ustanoveni
§ 33 zákona čÍs. 131/31 Sb. z. a n. nelze Dpačný nilwr vyvozovati. Nerozhodné jes't v tomto případě, zda byla sporná věc v prvníl stolici
»prDhrána« před vydáním rozsudku pro zmeškání nebo ne, neboť úkon
»prohrání věd« nenařizuje a k vynes'enÍ ro'zsudkU' pro zmeškání stačí,
že dos;!avlvší se žalobce přednesl skutkové okolnosti na předmět právní
rozepře se vzta;hujíd a že učinil návrh, aby proti ned:ostavilvšímu ,se
zároveň
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• I ne' m·u byl vyi!1esen rozsudek prO' zmeskání. Jsou proto bezv y.·b~a
. . '
.'.
·
né dovolMe1činy výtky s hlediska § 503 ČlS. 3 a 4 c. r. s., ze spl,sum
:a~ruje »zjištění« odvoIaCÍlho soudu, že .r.řed .v~dá.ním ro~su;tku pr~
p "kání byla sporná věc probrána po pnpade ze .Jest pravne myl~y
b ' ,
zm es
,.'
K
'vním vy
· 'Dr odvolacíhO' soudu o tomto pro ram sporue vecl. -:
pra·
-:
~~ům dovDlání (§503 Čí,s. 4 c. ř. s.) je~t připomeno::'h !?t~: ~d"ol~~l
soudspráJvně vyložil, že soud první stohce am nesmel pnh!IZeb k pn~
ravnému spisu zaslanému žaloviJJnou, (1. Č. 5--6)" nebot .!O' stanOVl
· Předpis § 397, odst. I c. ř. s., jenž plaltl po~le § 19 zako.na Cl'S., J3~/~1
~b. z. a n. i pro ří,zení před soudy pracovmml. - Je.st sice spravne" ze
žalovaný může právn, neQPodstatněna~t žaloby ul~lat,novah v ?p;avnych
"redcíCh i proti rozsudku .pro zmeskan! (plenarllt Ulsnesem ČlS. 4001
prDs t
. '
'I č
.
Sb. n. s.), takže by ani v souzené v·ěd nebyla. zalo.~ana VyDll' ena s prav'ni'
vy'vody
i když J'e nepřednesla v prvm
StohCl, -. . . ale •dovolatelka
l
nll
'
. '
'
•
d
svém odvolání uvedla nové okolno,sh sku,tkove a JeJl pra-vm vyvo Y
ve ztahovaly na tyto. jí samou nově přednesené skl/tečnosti, nikoli" na
~~; skutkDvé akoln,osti, jež byly tvrzeny žalo?c;m již v žalob~ a na
jejichž základě b~1 vynese~ roz~~~ek. pro zmeškam. ž<; ~y skut,kove,oko,lnasti žalabcem prednesene a mZSlm! soudy za pravd lVe ,po~ladane b!:,y
"dvolacím soudem nesprávně posoU'zeny po st:íJnce pravm, mepodanlo
se,dovolatelce dolíčiti. - DovDI'ate.lčin :názor, ž; uska,;o'vmí, § 1~01 o~~.
záJk. neplatí, jde-Ii o nároky ze, sl,~.ze?:m~o p,~meru, a z~ v takovyc~ pn:
pad ech jest k otázce promlčem pnhhzetl z uradu, nema ,?pary v. z."kon~
a jest právně mylný, ,protože ustanovení §.1501 o.bč. zak. neč1nl v te
příčině rozdílu.
čis.15346.

Aj pri exekúcii na pohl'adávku prisúdenú titu10m náhrady ~kody,
zapričinenej porušením povinnosti prih\ásiť zatneStna;nca k penzljnému
poistenilll treba použiť ~stanovenia § 46 zák. Č. 26/1929 Sb. z. a n. *)
(Rozh. z 2. júla 1936, R 111 447/36.)
S ú d p r v. e j s tol i c e povolil exekúcí~ me?~i i.ným aj za?avením
a prikázaním k vybraniu pOhl'adávk>:,. pnsl~cha!uceJ . pDV1'llneJ s.trane
titulom odškodnéhoktorého sa' exekult domahah proh hrme braha M.
preto, že lch otec 'resp. manžel nebol tDutO firmou. riadne pr~hlás~ný
k penzijnému poisteniu. Rek u r z n Ý s Ú. d zmeml, usneseme sudu
prvej stolice a žiadosť o povolenie exekúcle zabavelll'm hore spomenutej pohl'adávky zamietoI.
N a j v y Š š í s ú d rekurz zamietol.

D oV O d y:
Zákon čis. 26/1929 Sb. z. a n. stanoví v § 46, že prevod, danie do
zálohu a zabavenie nárokov poistencov a ich pr,slušníkov, ako aj dávok
*) Srovnaj: Úro sb.
Civilnf roznodnuti XVIII.
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je len potí a!' ,príipll'stné a právne účínné, ak sa staly pod podmíenk :
v.pode 2 a .3 tohoto §U! uvedenými. Týmto opatrením chcel zákon a:;~
sla:hnuf toho, .aby bolo za?ezpečené, že dóc~odky a dávky z povinné~o
P?lstema bugu upútrebene. k zao)'atremu pOI,stenca a jeho rodiny, lebo
zak?n o povIn~?m ,pOlstem p.enzll~om bol vydaný práve preto, aby
z ?OVO?OV soc.lalnych ~ Ver~lnQpravnych boll poistenci a kh rodin
zalstem pre. pnpad Ich Inv~hglty .r~sp. ~tar~by. Poisťencovi, alebo jeh~
rodln,e~roh za.mestnavatel ?''?' pnsudena nahrada škody, zapríčinenej
poru.semm povInnosti pnhlasl,ť zamestnanca k penzijnému poisteniu .
pr?hhodnotou dóchodkov a dávok im zákonom o penzijnom pois;e~:
zals~e.ných, a ~á ,~reto splniť ~en ist~ cie!', na ktorý sú určené dÓChOdk~
a davky z ,Ipovmneho p~nzl1neho pOlstenIa vyplývajúce. Treba preto a'
na ne pOUlZI-ť ll's,tanovema § 46 zák. čís. 26/1929 Sb. z. a n.
J
čís.

15347.

K otázce předluženosti pozůstalostního jmění podle druhého odstavce § 68 kook. ř.
(Rozh. ze dne 9.

. - éis. 15348

Cís. 15347 -

července

1936, R I 777/36.)

P r v Ý ~ o u: d. vzav. za osvědčeno, že pozůstalost jest předlužena,'
uvalIl. n.a nI, k JeJlmu navrhu konkurs, třebaže dědička Jarmila H-ová
p.rohlasIIa, .ze Jest o~hotn~ převzíti pozůstalost iako dědička nebo vě
ntelka protI ,zaplacem pozustaIos,tní.ch dlll'hů (§§ 1, odst. 3, 68 konk, ř.).
Rek li' r s n I s o u d zamí,tl, návrh na U'valení konkursu.
N e j vy Š š í s o u d uložíl rekursnimu soudu, by o rekursu znovu
rozhodl.

68.311 Kč ziištěná v pozustalostním Hze~í a pohY,buj~ prý, se podle
tvrzení dědičky Jarmily H. a ~patr?vmka nezv'e~tn!ho dedlce, Kochana Ch. mezi 90 až WO.OOO Kc. Nez pro tento za~er ;,apadeny doolacítn rekurentem není· dostatečného podkloou, ponevadz z odh"dmho
;rotokolU sDudního není zř,ejmé, ~?aliznalec stanovil obecnou (.prodejní) nodnotu podIe § 10 zakona CI'S. 337/21 Sb. z. a 'O., ~nebo, vynoovou hodnotu podle § 12 téhož zákona. Naopak zase nem osvedčeno
~lopisem Dr. Karla Ch. ze, d?e, 9. říjn~ 1935, ž,e p'~odejní hodnota dom~
'est nižší nežli hodnota zjlstena v pozustalostmm nzem, ač se tam pravl,
~e místní lékař zajímal se o, '~o~pí, ?omu, nabí~e1v~"k j:e~, 6O'()()() Kč.
Neboť jednakse tam dale uvadl, ze zustavltdka a zemrely lejl manzel vynaložili na nemovitosti stavební náklad, jenž prý přes"hoval 150.000 Kč,
jednak nelze z ojedinělé nabídky soudiH na pravidelnou a v mí,stě obvyklou směnnou hodnotu (§ 305 obč.zák.). Uznala-Ii Jarmi'la H. a, Dr.
Bohumil H. a opatroV'ník nezvěstného dědice Kochana Ch. a zmocnence
dědíčky Loly K. v pozůstalostním ří'zeni odhadní hodnotu za správn,0u.
a příměřenou 'obecné hodnotě, týká se uznání to Jen pozůstalostmho
řízení a nikoliv otázky předluženosti v řízení o návrhu na vyhlášení.:kon.~
kurs.u. Jest proto doplniti řízeni výslechem znalce, zd~ ~zal za zakla~
odhadu obecnou· (prodejní) hodnotu, a ne-II, aby se vyjadnl, zcla obecna
(prodejní) hodnota jest vyšší' než!i, hodnota v pozůstalostním řízení stanovená.
čís.

°

~dh~d,n!~, řádem p~dle vládního nařízeni. čÍs. 100/1933 Sb. z. a n., jimž

se zJl'~tU'Je pr?de]m hOd,nota (§§ 17 a 18), tedy skutečná cena domu,
ktera le~t jedrnepro otazku předlužení rozhodná. Takto zjištěná hod)lota pry by byla podl," názoru rekursního soudu vyšší nežli hodnota

15348.

útraty upomínky podle § 67 vyr. ř. nenáležejí k vyrovnací kvotě ,a
nenastává proto, nebyly-Ii zaplaceny, účinek v předpisu tom uv·edeny.
(Rozh. ze dne 9. července 1936, R I 789/36.)

o ů vod y:
Dovolací rekurent nedúvodně vytýká, že rekursní soud pokládá za
předpoklad pDvo'lení konkursu podle § 68, odstavec 2 konk. ř. čís. 64/31
Sb; z .. a n. ,osvě~čení'i že dlužník jest neschopen plniti splatné závazky
a ze jest pr~d!uzen,; ,nebo,ť on. rozeznává jasně tyto dva d·ůvody vedle
sebe a ?ochazl k za,veru, ze "nI jeden, ani dwhý osvědčen nebyl. Závěr
rekursmho soudu, z.c. nebylo ,osv~dčeno, že pozůstalost po Olze Sch.
jes: ?eschopna ~Imh splatne ,zavazky, dovolací rekurent nenapadl a
z?yva ,proto zabyvah, se len prezkumem závěru, zda pozůstalost jest
predL~zena. V tom smeru"vyslovIl rekursní soud právní názor, jenž do~,olacIIn rekurentem rovnez napaden nebyl', že v pozůstalostním řízení se
fI;1I odhad ,nemovItostI ve smy-slu § 102, odstavce 1 nesporného řízení
predplsy zakona
dani z obohacení čís: 337/21 Sb. z. a n. a nikoliv

-~

Vymáhající věřitel žádalo povolení exekuce k vydobytí celé VyfC1Vnad pohledávky tvrdě, že dlužník sice kvolu vyrovnací z"platil, avšak
nikoli útraty obmeškáním dlužníkovým vzniklé, takže nastaly následky
§ 67 vyr. řádu .. P r v Ý s D.ll' d exekuci povoli.!. Rek U' r s 'll í s o, u á
zamítl exekuční návrh. O Ů' vod y: útraty upomínky, kterou. vymahající věřitel dlužníkovi poslal, nenáležejí' ke kvotě vyrovnací, nej'sou! jejim
příslušenstvím, ani předmětem vyrovnání, nýbrž samostatnou p'ohledav~
lwu věři.felovou, která pro svoji neurčitost co do výše nemůže, není-lI
zaplacena, míti v zapěti pozbytí účinnosti sleva výhod ve vyr'Úvnání
poskytnutých. Zákon v § 67 vyr: ř. stanoví, že .případ takový nastá·vá
tehdy, nebylo-Ii vyrovnání potvrzené splněno, ač byl dlužník věřitelem
doporučeně upomenout, nepraví tedy, že dlužnúka stíhají nepříznivé tyto
následky i nezaplacením útrat upomínky. Nenastal tudíž případ podle
§ 67 vyf. ř. a proto povolení exekuce se nestalo po. právu.
Ne j v y

Š

š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
47"

-

Čís.

15349 -

-

740
Důvody:

Rekursní soud případně vyložil, že útraty upomínky uvedené v § 67
vyr. ř. čís. 64/31 Sb. z. a n. nenáležejí' ke kvotě a že proto nezaplacením
těchto útrat nepozbývají účinnosti veškeré slevy i jiné výhody vyrovnáním po&kytntLté, zaplatiHi dlužník v dodatečné lhůtě splatné částky
vyrovnací kvoty. Opa,čný ná'zor nemá opory v zákoně a nelze jej proto
odůvodniti ani úvahou, že by bylo nehospodárné vymáhati útraty upomínky jako samostatnou pohledávku žalobou v případech, kde útraty
značně převyšují splátku kvoty, o niž bylo upomínáno. Bezvýznamn"é
je proto twké, zda je výše útra't upomínacich určitá čili nic.
čis.

15349.

Ve sporu o výpověď z bytu není třeba ocenění předmětu sporu; třebas
byla věc neprávem zapsána do rejstříkiu pro věci nepatrné, jest rekiurs
do rozhodnutí odvolacího soudu, jenž odmítl žalobu, podle § 519 c. ř. s.
přípustuý, byla-Ii věc projednána podle předpisů o řádném řízení pro
okresní soudy.
Revírní rada pro okres revírního horního úřadu v Karlových Varech
má procesní způsobilost.
.
(Rozh. ze dne 10.

července

s o II d

uložil odvolacímu soudu nové rozhodnutí

D

ů

vod y:

Nejvyšší soud uváži,l předem vzhledem k vývodům odvolání a
odvolacího sděJlení otázku, zda jde ve sporu o věc nepatrnou a zda
jest případně přípustný rekurs proti usnesení odvolacího soudu k ne'Ívyššímu soudu (§ 517,posl. věta c. ř. s.). Ve spomjdeo výpověď z bytu.
Pře(lmět sporu i1espočívá tedy v plnění peněžitém a vzhledem k výlučné
příslušnosti okresního soudu v souzené věci (§ 49 čís. 5 a posl. odst.
j. n.) nebyl žalobce ani povinen oceniti předmět sporu a také tak neučinil. Otázka ocenění předmětu sporu nepřišla v řízení v prvé stolici
vůbec na přetřes. Vzhledem k tomu nebylo důvodu, by sporná věc byla
zapsána do rejstříku pro spory o věcech nepatrných. Soud prvé stolice
projednal také přes toto omylné zapsání do rejsříku Cn spor v řádném
řízení pro okresní soudy, a jest tudí,Ž. odvo.lání proti jeho rozsudku pří
pustné v ro~sahu §§ 461 a násl. c. ř. s. a platí pro opravné prostředky
proti rozhodnutí odvolacího soudu ustanovení § 519 c. ř. s. Rekurs jest

15350

-~
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odle čís. 1 § 519 c. ř. s. přípustný ~ jest opod~tatněn. Odv?laci

~ou/zruŠil předchozí řízení jako zmatecne a odm~tl ,zalobu ~ych,a,zeJe

. oru že žalobkyně revírní rada pro okres revlrnlho horn,ho uradu
z naz ,
"
.
.
,o
b'l
a o
v Karlových Varech, nemá pravm osobnosÍl a .nem .zpuso, I ou ~ m,,~
statně jednati na soudě (§§ 1 a 7 c. ř. s.). S ?~zorem jeho vsak nejv~ss.:
Sb. n. s., v nemz
d n esouhlasí a odkazu]'e na své rozhodnuÍl c. 10.654
sou
"t'
" h ,)
otázku 'tu probral a vyslovil, že revírní rada pro urel
y ok res r~vI,r~l'
horního úřadu jest právnickou osobou podle § 26 v. o~~. z., .zpus.obIlou
házeti samostatně v platné závazky. Vzhledem k dalsl'ffi vyv~dum re~~rsll se podotýká: Pod'le zprávy ministerstva veřej~ých pracI. z~ dne
23. záři 1935 jest pověřena žalujíc,i re~ír~í ~~da ~pra~ou hormck~ ko~
lonie a oprávněna rozhodovati o vypoved~ najemmk~ve., žalobkyne .1e~,
tudíž oprávněna také žalovativl~'stmm jme?em o zr~sem smI~u~y a v~~
klizení bytu. Odvolací soud v dusledku sveho mylneho naZlranl na vee
nevyřídil odvolání žalovaného.
čís.

15350.

Předpis § 13 vlád. nař. čís. 251/35 Sb. z. a n. oeni předpisem velícím
a nelze II němu hleděti v opravném Mzení, nebylo-li uvedené vládni naMzení účinné v době řízení před prvým soudem.
(Rozh. ze dne 10. července 1936, Rv I 1593/36.)

1936, R I 754/36.)

P r v Ý s o u d pr0'Íednal k námitkám proti soudní výpovědi věc
v řádném řízení pro okresní soudy, třebaže byla zapsána v rejstříku
pro nepatrné věci. O.d vol a c í s o u d soudní výpověď odmí,tl.
N e j vy Š š í
o odvolání.

. ak

čís.

P r v Ý s o u d ponechal rozsudkem ze dne ,19. listOJ?~du 1,935 smě.
nečné platební příkazy, jímž ~Ioženo žalov,ane zaplalIÍl zazalovan~~
směnečnou pohledávku do 3 dnu pod ~X~kUCI, v,platno~tL O d ,v o,~ a:~

°

s II d nevyhověl o?volání. V dovolan,1 upla,tno~ala zalovana tez, L
byla uzná:la zapla'títI bez .oh'ledu na vl~d. nar.čls. ?51/35 Sb. z. a n.
celoU' zažalovanou pohledavku do 3 dnu pod exekucI.
.
"'
N e j v y Š š í s o u d nevyhověv dovolání u'Vedl v otazce, o mz
tu jde, v
důvodech:

Pokud dovolatelka poukazuje na vlád. nař. Čí~. 251/35 Sb. z. a n.,
má na mysli nepochybně § 13 tohoto vlád. nař., jenž však, není ~ředplse~,
povahy naprosto velicí (srov. §§ 17 a násl. tohoto vlad. nar.), takze
nemohl k němu odvolací soud. hleděti v opravném řízení, nebylo-II toto
vládní nařízení účinné (§ 32 vlád. nař.) v době pro posomzení věci rOzhodné, t. j. za soudního říeení v prvni stolici, jež bylo skončeno dne
19. listopadu 1935.
čís.

15351.

I pohledávka požívající úlev podle vlád. nař. čís. 251/35 Sb. z. ~ n:

může býti zažalována žalobou na plnění; proti žalobě nemůže se dluznlk
brániti námitkou předčasnosti žaioby jen p~,. že jde o takovou po-

hledávku.

.'

~ Čío.

15352

~ čís.

~

července

1936, Rv I 1594/36.)

Niž š i s o u d y ponechaly směnečný platební příkaz proti žalovanému v platnosti v rámci vlád. nař. čís. 251/3'5 Sb. z. a n.
Ne i v y š š í SOUl d nevyhověv dovolání uvedl v otázce, o niž tu
jde, v
důvodech:

Pro dovolatelův názor, že měla býti žaloba zamítnuta jako předčasná'
není opory ve vládním nMízení čís. 251/35 Sb. z. a n. Při výkladu tohot~
vládníh? .n~.řízení jest hleděti k tomu, že jde o normy výjimečné. Nevylu~uje-h, !eJlc~ ~ormulace každou pochybnost o jejich dosahu, vyžaduje
JeJIch vYJlmecna povaha výklad restriktivní, tedy výklad, který by pro
věřitele byl spojen s nejmenší újmou, ovšem pokud se tím nemaří účel
zákona. Z ustanovení § 20 vlád. nař. čís. 251/35 Sb. z. a n. plyne, že
I pohl~dáv~_a, vr~a~ená úlevan:i podle tohoto vládního nařízení, jsou'c
sporna, muze byh zalovana. Uz toto ustanovení vylučuj, názor, že poskytnutí úlev má dáti dlužniku právo, aby se domáhal zamHnutí žaloby
pro předčasnost, neboť oprávnění k této námitce by účel § 20 vlád. nař.
mařilo. Nelze vš",k ani souhlasiti s názorem, že by nebylo mi'sta pro.
žalobu o plnění, ovšem se zachovánim dlužníkových práv na úlevy, nýbrž
že by byla pří,pustna jen žaloba určovací: Pro tento názor není v us tác
novení onom podkladu a předpisy §§ 18 a násl., jakož i o exekUlčním
opat!ení ~ 24 a ,násl. téhož vlád. nař. mluví proti tomu, ježto úleva může
pommouÍl, pro kterýžto případ by věřiteli schizel vykonatelný exekuční
titul. Nemůže býti účelem právní úpravy, aby byl věřitel nucen tutéž
pohledávku uplatňovati dvojím sporem. Nebylo proto důvodu zamHnouti
ža~<Ybu p.r,o )'ř~dčasno:t. Do~ožkou přip?jenou v rozsudkovém výroku
dosla vYl',drem skutecnost, ze se na zazaJ-ovalllou pohledávku vztahuje
ú!.eva při spláceni podle vlád. nař. Čí·s. 251/35 Sb. z. a n., ovšem za
předpokladů v něm uvedených. Dovolalel ve svých právech není sam~tn~u tou!o doložkou d~tčen, a nem~že si proto stěžovati na její při
pOJenI. Dotcena by byla Jen zalobkyne, která však doložku rozsudkového výroku v opravném řízení nenapadá:
Čís.,1535?

Soud nemůže z moci
sou!ožníků přípustné dle

úfed!tí přihlédnouti k nenamítané
práva německého.

(Rozh. ze dne 30.

července

1936, Rv II 573/36.)

~
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. Byla-Ii do· výroku rozsudku pojata doložka, že jde o pohledávku
na niž se vztahuje úleva podle vlád. nař. čís. 251/35 Sb. z. a tl!. můž~
si do toho stěžovati jen žalobce.
'
(Rozh. ze dne 10.

15353

obraně

více

Ni.ž š í s o u d y uznaly podle žaloby, jÍ'ž se domáhala nezl. žalob-o
narozená v Německu a říšskoněmecká státní příslušnice, s matkou,
taktéž německou státní' příslušnicí, v Německu trvale bydlící, proti žalovanému čsl. státnímu .pří,sl-ušníku u'Znání otcovství· a placení výživného.
.
Spor byl řešen podle práva v Německu platného..
N e j v'y š š í s o u d nevyhověv dovolání uvedl v otázce, o niž
tu jde, v
kyně,

d

ů

v o de c h:

Otázka, zda soud měl z úřední moci př'hlé.dnouti k námitce pluri-um
concubentiu-m (vice souložníků), není otázkou práva hmotného, nýbrž
procesního. Předpisy zákonů procesnich, jako předpisy prá,va donucová-'
crho mají, v tuzemsku výlučnou platnost bez rozdílu, zda jde o zdejší nebo
cizí st~tn; přislušníky. l!stanovení §§ 34 až 37 obč. z. platí 1en pro právo
hmotne, mkoh:v pr? pravo procesní (Sb. n. s. 3714, 4541, 12729), platí
proto pro proJednam tohoto sporu zdejší civilní řád soudní a nesměl
proto odvolací soud k námi·tce přihlédnouti, poněvadž nebyla žalovaným
v Fzení v první stolici včas uplatněna ani !př,mó, ani nepřímo a jde
o novotu v odvol"cím řízeni nepřípustnou (§§ 482, odst. 1, 513 c. ř. s.).
čís.

K pojmu

"dluhů patřících

,ke

15353.

jmění«

ve SiI11yslu § 1409 obč. zák.
za závazek zcizite-

Přejímatel jmění ne ruč í nemanželskému dítěti
lův plniti tomuto dítěti výživné.

(Rozh. ze dne 14. srpna 1936, Rv I 1888/36.)
Otec žalobcův Jose! P. st. postoupil svému synovi, žalovanému Josefu P. ml., celý svůj majetek za částku 66.700 Kč, kterážto částka byla
vy.rovnána !ím, ~e ~alovaný přejal dluhy svého otce ve stejné výši. Opi"'Je se o predpls § 187 III. díl. nov. domáhá·se žalobce na žalovaném
jako ~řej,mateli jměnÍ' nemanželského otce žalobcova placení výživného.
P r v y s o u d u·znal podle žaloby. O d vol a· c i" s o u d žalobu zamítl.
N e j vy Š š i s o II d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Jde .0 řešeni otázky, zda lze návrh žalabcův proti žalovanému vyv~zovat: z u:stan,:vení § 1409 obč. zák., jehož se žalobce v první stolici
vys~ov~e ~ Jedl~e dovol~val. ?dvolací soud odpověděl na tuto otázku
s~ravne zaporne u';nav, ze tu Jde o dluh zcizitelův s jměním nebo pod-o
mkem na zalovaneho převedený nikterak nesouvisicí. Podmlnkou, aby
nasta.lo ručení podIe § 1409 obč. záJk., je, <rby dluh pMřil ke jmění nebo
p09_~,ku. To plyne z výslovného znění zákona a stálá judikatura nejvysslho soudu se podle této zásady řídí ve shodě s' důvodovou zprávou

-

čís.

_

15354 --

čís.
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744

k § 186 třetí dílčí novely k obč. zák. (viz na př. rovh. Sb. n. s. Č. 11149
3389 a j.). Neručí tedy přejímatel za všechny dluhy zcizitelovy a ne~
ručí zejména za dluhy s převzatým podníkem nebo jměním nesouvísicí.
Taková souvíslost a takový vztah závazku k podníku nebo ke jmění
není tu v souzeném případě již proto, že jde o záva,zek Josefa P-ého
staršiho, zakládající se na § 166. obl:. zák. PTí takových závazcích není
takDvý vztah, jaký má na myslí ustanDvení § 1409 obč. zák., aní myslitelný a nepadajf proto takové závazky v rámec tohoto ustanovení, jehož
účelem jest zřejmě chrániti věřitele uzavírajíci právní jednání (zpravidla
obchodního rázu) v důvěře, že je tu jisté jmění zaručující plnění i pro
případ, že tato záruka přejde do jiných rukou. Není-li tu však zmí,něné
souvislosti dluhu s 'PDstoupeným jměním, nelze žalobní' nárok dovozovati z řečeného ustaÍlóvení zákona a, netřeba se. obírati ostatními dovolacími vývody, uplatňujícími dovolací důvody čís. 2 a 3 § 503 c. ř. s.
čís.

15354.

V návrhu na povolení exekuce zabavením nároku povinného proti
dobrovolnému dobročinnému (podpůrnému) spolku z důvodu jeho člen
ství u tohoto spolku jest hledíc k ustanovení § 290 čís. 1 ex. ř. odůvod
niti a po připadě i osvědčiti, že neJde o podporu nezabavitelnou podle
uvedeného zákonného předpi_

čís.

7~5

15355.

I proti usneseni rek u r s n i Ih o s o u d u, vydanému p~~e §, 114,
'. odSt 3 ex. ř. o zproštěni <;lOsavadního .~ucen,eho správce a znzen. no-

véhO správce jest dovOOlc. rekurs nepnpustny.
(Rozh. ze dne 21. srpna 1936, R II 267/36.)

P r v Ý s o u d nevyhověl námi,tkám povinného proti jmenování Karla
H-a vnuceným správcem nemovi-tosti povinného. Rek u r sní s o u d
, ámitkám vyhověl a jmenoval vnuceným správcem Karla F-a.
n N e j vy Š š í s o u d odmítl dovolací rekurs ;povinného, v němž
otentoOdpoioval jmenování nového vnuceného spravce.
D

ů

vod y:

podle § 132 čís. 5 ex. ř. není přípustný rekurs proti .t\Snes~ním, kt,;~
rými se ve smyslu § 114, odst. 3 ex. ř .• ~o~y spra.vc:,lmenu]e a. tudlz
dDsavadní správce svého úřadu se zproslule. NezaleZL na tom, ze nového správce jmenoval soud rekursní a. že, jmenování t.o se sl:"l? .~ ~ů
sledku vznesení námitek a návrhu povlnne strany na ]menov"nt ]1neho
správce ve smyslu § 108 ex. ř., poněvadž zákon nerozeznává, která stolice nového správce jmenovala a v jakém údobí správy.

(Rovh. ze dne 21. srpna 1936, R I 919/36.)

P r v Ý s o u d povolil vymáhajkí věřitelce exekuci zabavením ,práva
příslušejícího ,povinnému proti ,poddlužníku spolku "Wohlfahrtsverein
P.« podle určitých předpisů stanov a jednacího řádu, zejména na vyplacení' podpory 6.000 Kč. Rek u r s n i s o II d návrh zamí,t!.
Nejvy

Š

š í soud

nevyhověl

dovolacímu rekursu.

čis.

15356.

K výkladu § 2 zák. čís. 205/33 Sb. z. a n.
Pro použiti § 2 uvedeného.. zákona jest rozhodna jediné dob a

vzni k u

závazků.

D úvody:

(Rozh. ze dne 28. srpna 1936, R I 947/36.)

Podle § 54 čís. 3 ex.' ř. jest nutno, aby vymáh"jící věřitel uvedl
návrhu vše, co jesl podle povahy případu důleži,to pro nařízení, jež soud ,povolu'jící nebo exekuční má vydati pro vedení, exekuce.
Soud potřebuje tyto úd&je proto, aby mohl posouditi nejen zabavitelnost práva, nÝ'brž t&ké vhodnost navržených exeku,čnkh prostředků a
tvrzené podstatné okolnosti musí býti také dle §55, odst. 2 ex. ř., je-li
toho třeba, prokázány (srv. rozh. 11274, 11678 a 12368 Sb. n. s.). Vymáhající věřitel však v exekučním návrhu uvedl pouze, že povinné straně
přísluší proti poddlUlžníku podle wrčí,tých ustanovení stanov a jednacího
řádu práva, jichž zwbavení se dožaduje, nepředložil ani stanovy, ani
jednací řád a n,eudal, o jaká práva podrobnějí a konkretně jde, a
o . tvrzené po'Elj)oře neuvedl podwbnějí,' o jakou podporu jde,
aby se mohlopb;;oudj,t~ zda se na ni nevztahuje ustanovení § 290 Č. 1
ex.ř. N:vyhovuje proto úprava exekučniho návrhu předpisu § 54
Č. 3 ex. r.

Srovnej: Sb. n. s. čís. 14169.
P r v Ý s o u d povolil usnesením ze dne 11. března 1936 vyt;'áha.jícimu věřiteli ,proti povinnému (státním~.•z,aměs:nancI) ~hrazo::a~1 ,exekuci. k vydobytí pohledávky 300 Kč a za]1stovacl ex,:,kucI k zall,stem pohledávky 1.200 Kč. Rek U' r sní s o u d potvrdil usnesent prveho
soudu v ,příčině exekuce zajišťovací., změnil je však v příčině po:
volení exekuce uhrazovací tak, že povolil jí k vydobytí částky 200 Ke
za dobu od 1. ledna 1936 do 29. února 1936, co do částky 100 Kč za
dobu od 1. března 1936 do 31. března 1936 ji však zamílt!. D ů vod y:
žádost o exekuci uhrazovací byla podána 10. března 1936 pro výživné
od 1. ledna 1936 do 31. března 1936 po 100 Kč měsíčně a usnesením
z ll. března 1936 byla povolena. Pokud jde o výživné za březen, 1936,
jest exekuce předčasná, neboť dle z:ikona z 9. hstopadu 1933 ČIS. 205
Sb. z. a n. nemůže státní zaměstnanec, u kterého byl den vyplaty posunut na pozdější den v měsíci, octnouti se prodlení a nemůže býti po-

v

exekll'čním

-

čís.

15357 -
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stižen právni újmou, jestliže platy, k nimž je zavázán mezi prvním dnem
v měsíci a dnem, ke kterému byla výplata jeho platu posunuta, budou
vykonány nejpozději druhého dne všedního následujícího po dni vý_
pla.ty. Dnem výplaty u povinné strany byl 10. březen 1936 a mohla tedy
svému závazku· právně dostáti dne ll. břeina 1936 a pak-Ii právě tohoto
dne byla exekuce povolena za měsí,c březen, sta,lose tak neprávem
bylo tedy stížnosti jako odůvodněné v tomto bodě vyhověno a na.padené
usnesení změněno. Pokud se týče exekwce zajišťovací, není stí-žnost odů
vodněna, neboť dle § 6 zákona ze 16. prosince 1930 6s. 4 Sb. z. a n.
z r. 1931 k zajištění. nároku na výživné mů·že býti povolena zajišťovací
exekuce, jakmile se zaháji nebo ji'ž dřive se zahájila proti dlužníku exekuce k vydobyH některé dospělé dávky. Zajištění smí býti povoleno jen
pro dávky, které dospěji v j-ednom roce a není třeba, aby bylo osvěd
čeno, že je ohroženo jejich. dobytí. Dávky Z" leden a únor 1936 j,sou
dospělé a uhrazovad exekuce byla pro ně už zahájena, takže zajišťo
vací exekuce pro dalši dávky byla právem povolena. Stížnost v tomto
bodě není odůvodněna.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

. . '
,. 'klad v § 91 obč. zák. a tudíž v právu rodinném, á jest
. živne ma svuJ ~a t' osobní zanikl nárok ten smrtí Edmunda L-e dn.e
proto po~~~~ n~~t~lou' mdhou proto exekucí býti vymáhány ?~uze alt. 7. srpna I t ' .řed ú~rtím Edmunda L-e, tudíž pouze za meslC srpen
.. menty ~Pk a · ne .kP další alimenty splatné od 1. září 1935 do konce dubna
1935 ll' olI pa
..,
6' tudíž již po smrti povmneho.
.
'
193 Ne j vy Š š í s o II d nevyhověl dovolaClmu rekursu.
D ů vod y:

Zadostučinění,

které přísluší manželce p~dleT§ lt 266 ,obč: Z,ázko'r' :y~
'h
,.. 'h dle § 91 obč zwk en o pravm na
ovahu zákonneo vyzlvne o
. ' 'h (e 11154 13375
p '.1 ejvy.šší-soud již v několika svých rozhodnutlc· IS.
.: (
,
SIOVI n 14435 Sb n s) a také novější teorie názor ten zastava srov.
138.38 a
't'; k' , obč zák z r 1932 111 ok § 1266 obč. zák.).
D Klang' Komen ar vs.
.
.
.
,.
. I
' k ten
r.
, .
e smku který jest exekučním btu em, naro
o~tatnve, :i~~? oSz:~ilj. Nesh{edal proto dovo~a:í soud zákon,ného dů
~~~u, :by usnesení rekursního soudu bylo zmeneno nebo zruseno.

Důvody:

Závazek, o nějž jde, vznikl dne 25. března 1933. Není rozhodnou pro
použití § 2 zák. ze dne 9. listopadu 1933 ČíS."205 Sb. z. a n. ani splatnost
závavku, ani doba vydáni. usnesení, jimiž se povinnost povinného ku
placení deklaratorním "působem stanoví, nýbrž jediné doba vzniku závazků. Nebylo lze proto' povoliti ex'ekuci pro výživné splatné dne
1. března 1936 a poukamje se jinak na správné. dúvody rekursního
soudu (srovnej rozh. čís. 14169 Sb. n. s.).
čís.

15357.

Pro výživné ze zákona a odškodnění manželky podle § 1266 obč.
. zák. za ušlé výživné nelze povoliti exekuci v příčině částek splatných
po smrti povinného manžela.
(Rozh. ze dne 28. srpna 1936, R I 960/36.)
Prvý s o u d povům· vymáhaFd věřitelce k vydobytí výživného
pro-ti jejímu manželi exekuci zabavením pohledávky. R e ok u r sní
s o u d vyhověl částečně rékmsu pozůstalosti po povinném a povolil
exekuci pouze k vydobytí- pohledávky vymáhající strany na výživném
splat.ném 1. srpna 1935; dwlší návrh vymáhající strany na povolení exec
kuce také k vydobytí pohledávání vymáhající strany pro výživné splatné
od 1. září 1935 do konce dubna 1936 zamH!. D ů vod y: Soudním smírem ze dne 29. července 1931 se Edmund L. zavázal plaliti své rozloučené manželce, vymáhající straně, Aurelii L-ové měsí'čně na alimentech
700 Kč poNnaje 1. srpnem 19.31 pod exekuci. Ježto nárok ten na vý-

čis.

15358.

K § 143 obč. zák.

. • d t' b'
" Iden" hr0·dí náklady na výživu ditěte, nemohou žá a I, a }
P rarodlee,
".
v . r t h
"em a pro'im hyla též svěřena výchova dltěte, nevyzadule- 1 . o za]
.
. ~ch ditěte.
"
• 1"1
ra
Nejde o nezákonnost, neroZlhodly-li soudy dří~e! n~z ~?Zl y p ~
rodiči placeni výživného na vnuka, o tom, komu dtte ma byb dano
výživy a výchovy.
,
•
'd'·v. d'Ct· neUložtmÍ povinnosti k placení výživneho prect?okla ~ ~e se lel
dostává výživy ani z vlastního jmění, ani od nekoho l'neho.

°

(Rozh. ze dne 2. září 1936, R·I720j36.)
Nez!. žadatelka jest dítko rozvedených rodičů, z..~ichž žád~ý ne~í
s to dostáti vyživovací povinnosti. Zadat elka sama Zll.': U rodl'CU kn;a,činých. K jejímu návrhu uložily niž š s o u'd ~ ,leJ~mu otcovsemu
dědu by jí při.spíval na výživu určl,tou castkou mest,čne.. , . . . ,
Ne j vy š ší s o II d uložil k, dovolacímu rekmsu po~mneho prvemu
soudu nové jednání a rozhodnutl.-

J,

Dů

vody:

r:.

Povinný se neprávem dovolává rozhodnu.tí čís. 12.864 S~.
s., ježto
O
tam šlo o uložení placení výživnébo manželskému otct. á?e,-lI v~a~ v ~~;
žení. o.vinností k placení výživného jedn?mu z praro ;.:u v,
roctič~ dítěte jsou ještě na živu, nemá otazka, komu dlte ma byh dano

0,:, , .
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do výchovy a výživy, pro alimentačni závazek prarodičů př',durču:jiciiho
významu, ježto výchova dítěte přísluší rodičům, i když
a
a nejsou s to zapraviti náklad na výživu dítěte ze
nésti náklad s výživou a výchovou dítěte spojený přešla na prarodiče.
V takovém případě nemohou prarodiče, kteřÍ' hradí náklad na výživu
dítěte, žádati, aby jim byla též svěřena výchova dítěte, nevyžaduje_li
takového opatření zájem a proSijJěch ·dítěte. Nedopustily se proto nižší
soudy nezákonnosti, když nerozhodly dřive, než u·ložily otcovskému dě,
dovi placení výži·vného na vnuka, o tom, komu dítě má býti dáno do výHvya výchovy. Ani, pokud rekurent spatřuje nezákonnost v tom, že mu
bylo uloženo pla.cení výživného, ač matka dítěte není úplně k výdělku
nezpůsobHá, jsouc pouze přechodně bez zaměstnánÍ', není tato vý'l'ka
opodstatněna, ježto bylezjiiHěno, ,že ,matka di,těte jest od 24. ledna 1936
bez zaměstnáni a nemá žádného přijmu. Ježto i o,tec dítěte jest nema_
jetný, byly zde skutečně předpoklady pro to, aby bylo otcovskému dě
dovi uloženo pla,cení výživného. Neudržitelný jest názor povinného, že
matka dítěte pečuje o výživu dí'těte tím, že odevzdala dí,tě svým roditům
do výživy a výchovy, kteří péči o dítě vzali místo ma,tky dobrovolně na
sebe. Právem vša·k vidí nezákonnost v tom, že nebyly provedeny důkazy
o tom, že mateřští praro<liče poskytuji navrhovatelce skutečně výživu
b€z nároku na náhradu' výloh, a to na základě ",vaziku převzatého proti
rodi,čům nezletilého dítěte. Tato oko'lnost j,est důležitá pro rozhodnutí.
Kdyby totiž mateřští prarodiče poskytovali navrhovatelce ať již dobrovolně, nebo na základě snad převzatého závazku skutečně toho, čeho tato
ke své výživě potřebuje, - ovšem nikoliv snad pouze prozatimně do
té doby, až bude rekurentovi jako osobě k výživě navrhovatelky podle
zákona povinné uložena povinnost hraditi náklad na jeji výživu a dokud
tak rekurent neučiní, případně výži'vné nebude na něm vymáháno - nebylo by vůbec dův9du pro, to, aby bylo rekulentovi ulo?en? placení výživného pro navrhovatelku. Neboť takové uložení povi'nn<lstik p'lacení
výživného předjJQkládá, že se navrhovatelce nedostáilávýživy ani
z vli'stního jměnf, ani, od někoho jiného (§§ 141, 150 obč. zák). Ježto
tato okolnost, důležitá pro rozhodnutí, nebyla proti předpisu § 23 zák.
Čí,s. 100/31 Sb. z. a n. zjištěna, zůs-talo řízení neúplným.
čís.

15359.

Vzájemný poměr vládních nařizooí čís. 142/34, 207/34, 211/34,
258/34 a 250/35.
Neuplatnil-li směn€Čný dlužník po sktltkové stránc€ ve směnečných
námitkách, že jest zemědělC€m ve smyslu vlMních nařirení poskytujícicl1 úlevy zemědělcům, jest tato námitka vznesená až za ,sporu
opož<lěná.

(Rozh. ze dne 2.

září

1936, Rv I 1319/36.)

V řízeni o námitkách proti směnečnému platebnímu příkazu namBli
žalovaní,že j$O,~ z~mědělci, a domáhali se proto pro sebeoohrany zejména vlád. nM. čís. 250j.34. Niž š í s o u d y ponechaly směnečný

zap1a·
Í pří'kaz ukládaJ'íci žalovanym, by směnečnou pohledávku
bn
late
t
t'
. P'1' do 3 dnů pod exekuci, v pIa nos I.
tl I N e j v y Š š i s o u d nevyhove'I d ovo I"aOl.
Důvody:

Předmětem

sporu je

pohledáv~a,

k

iejín:~ž z,ajištění, b~l~ v~:~;ua

.měnka. Jest proto mHi na pamět~, ze tu Jde? nze 11I ~e sme~eh n::mítkách

s
... latí zvláštní ustanoveni § 557 c. r. s; V plsem,nyc
.. v
pro nez Pnečnému platebnímu .přikazu žalovafll skutkov~ ne?platn~h, ~:
protI sme'dvI . a že se proto na ně vztahují ustanovem vl"d. nar. Čl>.
'sou zeme e C I '
. 258/1934 Sb
a n S náJ /1934 čís. 207/1934, 6s. 211/1934 a Č!s.
. z. "
1~2
-,. ou ,zemědělci. ři-šli žalovam teprve za sporu ?avno po
ml:k~~';í ~eeJ~odluži,telné třid~nní IhMy v § 55,~ c. ř. vs. !t~novene ~ upl~i~
up y . '1 k Tato jejich námHka Jest tudl'z opozdena, a na om. .
neOl,n~~~u~ečnost že vlád nař. čís. 250/1935 Sb. z.a n.nabylo u~tn
netnem, '
d
'1 1edn~ 1936 ledy teprve po vznesení směnečny~h
nostl teprve nem . ,
v ď' I' d . nart
. .tek proti směnečnému, platebnímu příkazu, poneva z I va nI kt ~
naml .
O /1934 211/1934 a 258/1934 Sb. z. a n.,
era
Jn: 12.
1935,
v
, ečných námitek, poskytovala zemedelcum rov,nez mo:no
,.1'
smen
,.'
hl d' k ale žalovaní této moznoslt veas nepouZlI.
k~~:J~f:ž,::,~g~iP~m~~~~tí, že při řešení otázkl !ýk.ajíc! se r~tan~~~
žalovanými teprve za sporu vzn~sené, že JSo~ z~me?~I~1 :- z.~~ otázJu
. k
'I vy nejde jen o otazku ryze pravnl, ny rz ze J
n~r~' ~í':n ur:zu' skulkového Tato námitka měla tudíž býti uplatněna ~o
'~~~It~~vé stránce již v pÍse~nýoh námitkách proti sm~.ne.čnému, ~Iate ,nímu . říkazu, což se však nestalo. Tím, že zustane I)f' ~achov"flI S~le~
~čnégo platebního přikazu v platnosti, nebude ,porusen učel u,:~deneh .
~Iádního nahzení čis. 250/35 Sb. z. a n. a ~alova~i ne~}Udou p"pra~efll
o možnost uplatnění úlev jím uvedeným vlad. n.anzemm poskytnutych~
poněvadž pro případ hrozúcí exeku,ce poskytUje ochranu ustanovem
§§ 25 a násl. uvedeného vlád. nÚÍzenÍ.

~0~ ~:~·/~~ft~~~i

řiina

,to)e~t dob~,pod~ní ~;s~~:r~~l~

°

čis.

15360.

K výkladu § 5 Vlád. nař. čis. 142/34 Sb. z. a n . ,
..
Do lhůt .uvedených v § 5 uvedeného vládního ~l S«; nevcltá doba
od 16. července 1934 do 31. prosinC€ lJ35, ~!Z ~ hledl k tomu, zda
byla v průběhu této doby exekuC€ odlozena Čllt DlC.
(Rozh. ze dne 2. září 1936, R II 270/36.)

Při rozvrhovém roku přihlásil berní úřad též nedopl~tk~ d~n: p~

k ' domovní a úroky z prodlení starší· tří let v poradl,pr,; no~
z~m o;e, , s o u d ve svém rozvrhovém usnesení tě~to pnhlašenym
~~~~pla,~k~~ přednostní pořadi nepřiznal. Ve stížnoslt do tohoto roz ..

-

Čís.

1536D -

_

čís.

15361

~

15362 -
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hodnu·tí uvedl československý stát, že í těmto přihlášeným ne'UOj)latKú'm
a to dani pozemkové, domovni, a úrokům z prodlení z,a období
1. července 1932 do 31. prosince 1932 přísluší právo přednostní,
dlužník je zemědělcem, proti němuž nebylo možno nedoplatky
1934 a 1935 vymáhati, kterouž dobu nelze však dle ustanovení
nař. čís. 142/34 a 207/34 Sb. z. a n. do promlčecí lhůty započítati, dále
že požadované nedoplatky byly knihovně zajištěny do dvou let odjicÍ'
splatnosti, takže tím bylo jích přednostní právo zachováno. Rek u r s II í
s o u d nevyhověl rekursu.
'

v'

N e j vy Š š í s o u d uložil prvému soudu, by provedl
vrhové řízení v části, pokud bylo jeho usnesení napadeno.

D

ů

vod y:

Ze spisů jest zřejmé, že dlužník jest zemědělcem v chráněném okresu.
Podle § 5 vlád. nař. Čí's. 142/34 a vlád. nař. čís. 207/34, 211/34
a čís. 258/34 Sb. z. a n. se nev6tá doba, po kterou podle těchto naří
zení nemohou býti pohledávky proti zemědělcům vymáhány, do lhUt
promlčeckh ani do jiných lhůt, jejichž uplynutí jest spojeno pro věhtele
s právní újmou. Ná'zor rekursního soudu, že by ustanovení to mohlo
přijíti v projednávaném případě v úvahu jediné tehdy, kdyby bylo došlo
v exeku'čním řízení proh dlužníku vedeném k nějakým odkladům, dlužníkovým zákrokem ve smyslu, § 3 cit. vlád. nař. vyvolaným, nelze sdileti. Praví-Ii se v § 1 cit. vlád. nař., že pohledávky proti, zemědělcům
v okresích chráněných nemohou býti vymáhány, a stanoví.li se v § 5
cit. vlád. nař., že se nevčítá ani do IhŮ'! promlčecich, ani do jiných lhůt,
jejichž uplynutí jest spojeno pro věřitele s právni újmou, doba, ,po kterou
nemohou býti pohledávky proti zemědělci vymáhány, jest tomitl ,rozu,
měti tak, že věři,tel, v pr.ojednávaném případě čs. stát, zastoupený
berním úřadem - , nebyl oprávněn po dóbu od 16. července 1934, kdy
nabylo vlád. nař. čís. 142/34 Sb. z. a n. účinnosti, až do 31. prosince
1935, do kteréžto doby byla jeho účinnost prodloužena, podniknouti
jakékoliv exekuční kroky proti dlužníku, jenž jest zemědělcem v chráněném okresu. Tato doba nemůže se vČÍtati ani do, lhůty promlčeci, ani
do jiných IMt, jejichž uplynutí jes,t spojeno pro včřf,tele s právní újmou,
tudíž v projednávaném případě do lhůty v § 265 zák. čís. 75/27 Sb. z.
a n. stanovené. Kdyby bylo uvedené nařízení zamýšlelo ze včítání de
promlčecích neb.o jiných lhůt vyloučiti, pouze dobu, po kterou byla exekuce k návrhu dlužníkovu odložena, bylo by to muselo výslovně stanoviti. StanOVÍ-li se však v uvedeném nařílzení zcela všeobecně, že se doba,
po k,terou podle tohoto nařízení pohledávky nemohou býti vymáhány,
nevčítá ani do lhůt promlčecích, ani do jiných lhůt pro věřitele s právní
újmou spojených, rozumí se tím doba od 16. července 1934 do 31. prosince .1935 vůbec, nehledíc k tomu, zda byla v jejím průběhu exekuce
odložena čili nic. Podle tohoto právního názoru na věc nevčí,tá se tudi.ť
IhMa od. 16. července 1934 do 31. prosince 1935 do mleté lhůty podle
§ 265, od~t. 3 Z<\k. čís. 76/27 Sb. z. a n., její'ž uplynutí by bylo spojeno

7.';1

'. o věřitele (čs. stát) s právní újmou, totiž s.e" ztrátou př.edn:,st?!h Q
· pr. d' Důsledkem toho jest při rozvrhu' neJvysslho podam pnhhz;Íl
pora .Ihlášeným starším než třHetým nedoplatkům daňovým a k úrokum
· I k pr~lení takže byly-Ii nemovitosti prodány dne 13. ledna 1936, Jest
z .f~~žetik nedoplatkům daňovým a k úrokům z prodlení za d?bu od
· fTlčelrvence 1932 d,:.31. prp.since 1932 přihlášeným a v rekmsu I v dovolacím -rekursu pozadovanym.
čís.

15361.

.
V -, ení O úpravu hranic podle §§ 85() a násl. obč. zák. nelze si stě-,
žovattJo rozhodnuti soudu druhé stolice ani po vydáni zá~ona čis. HlO!
31 Sb. z. a n.
(Rozh. ze dne 3. září 1936, R I 77:'/36.)
Rek u r sní s o u d uložil prvému soudu' v Hzen,i o úpravě hr~nic
podle §§ 850 a násl. o. z. nové jednání a rozhodnutI, vyhradlv svemu
usnesení právní moc.

Nejvy

Š

š í s o u d odmítl dovolací rekurs.

D

ů

v od y:

Podle § 4 cis. nařílzeni ze dne 22. července 1915 Č. 208 ř ..z. (díl~1
novela ll) , nejsou v řízení
úpravu' hra?ic podle §§ 8?0 a .na'sl. obc.
zák. přípustné stí'žnosti proti rozhodnuhm s.oudu druhe st~hce. Tento
zákonný předpi,s pl~H i po vydání zákona č.lOO/31, nebol :p'0d!e §
odst. 2 zmíněného zákona nepozbyly účinnostI usta~ovem zvlastmch zakonných předpisů o věcech, o nichž jedná tento zakon.

°

!'

čís.

15362.

Civilní soud jest vázán zjištěním trestní~ soudu i ~enkráte, jde-I!
o soukromoprávni nároky kýmkoliv a proh komukohv odvozovane
z trestného činu, jehož se týká odsuzujíci rozsudek.
(Rozh. ze dne 3. září 1936, Rv I 1281/35.)
žalobc-e se na žalovaných domlrhá náhrady.škody, již utrpěl pádem
do vykopávky, a spatřuje zavinění žal.ovaných Ing. C; a~.I~g. M; v tom,
že nevynaložili náležitou péči, a~y ~ykopá~ka ?y~a naleZlte osvetlena,.. ~
přes to, že ustanovili nočnfho hhdace, n:presvedco_v~h ~~, zda skutecne
svou službu řádně koná, a dále v tom, ze nezapaZlh, PHkopy ~. neopatřili ,i e zábradlím, konečně .že nene::hali výkopovou)amu vypazlt; a; z,a~
bezpečiti břehy proti seSll'tl. ZaVll1elll K~r:a B. :poclv~lo v tom, ze..J.a~c
polír na stavbě dáva.! rozkazy k provadem prechodu .<\ zabe2Jpečov<lc

-

_

15363 -

čís.
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,:ích zařfzení: že však v tomto případě zabepečovaci o atření ne
zalovanl
edLI
' I byl!
b odsouzeni pro přestu.pek § 335 tr. z. pp.
r v y s o uprov.
d uzn
po dl e za o y vzhledem k předpisu § 268 c ř s
' "ze
a
JSou povinni nahraditi žalobci škodu
n
O d oV o I:, c I S o II d nevyhověl odvolání žalovaných in M eraz lnou.
Z
Ž':
odvolatelé bylí
s~u u pravoplatne uznal1l vlnnyml na žalobcově úrazu. není přek "kl o
a y ne~yla zkoumána otázka žalobcova eventuelního ~poluzavině~~ o~'
n~ mys I nutno při tom míti, že je civilní soud vázán odsuzu'ící ,a e
mm rozsudkem v pří6ně všech skutečností které b I
d 1. m trest_
a trestním soudem byly

ruk~u' 'SP~I~r~~o:I~, z~~vani
rozs;cÍke~ ~r~~f~·,;·

d~VOdU: Skute~nost,. ž~lo~aní

SOLi'~en! žalo,~aných

Zjištěny\\rfžonr~~~~) '1-

~~~t~~re~:::;::;
;O~~~ji~~~, ~~I~~:~~~č~~k~:v~~~e~:~~t~~~;n; t~~vf!i~~to
o az a I. pro nVI,lm soud s koneonou platností rozřešena B I
:?yt:čn~

o dosta'tečnosti osvětlení v}"kopávky důkazy pr~vá/,;tO proto
slrn,e vyvody odvolání, I<terými má býti dokázáno že b la
dojíti povšimnutí.
se všaf z toho Z1!e
í
li
,hIIMb- sed k .dalšímu
k'
"
, y I za o ce oe h azel nebyla
vopa~ka opatrena :ni bed~ěním, ani zábradlím a !aké~vni,tř nebvr~

osv:t1en~, nem~hou

~rSevs~~~n~ ~~~~~a~~yp~~~O v~~~~ystaktteeČrn.ém~

Vychází~li'

~~e??:

ZjišÍě:~

~{~~ps!~:~i;{k t~~~la5v~l~lebl~'~k~~~:1~~t, nzee~t~~Ýcs;ssoeu~u~:I~ ~~s~b
s;
u aSI'
cm vysokem na svažující se
kl
od
nelze uznati na neopatrnost žalobc
kd'.
rozmo ou pu u,
vzdalov.aAi, j3 ž, ?O vykopaného přík~;~' sp!ct~ ~o~a z~:n~d vrátek začal
Nel v y s S I S o u d nevyhověl dovolání.
D

ů

vo d y:

že se závaznost trestního rozsudku odle § 26
k
o
i tehdy kd ' .d y.
lVI ll! sou' . Je.st ~jištěním trestního soudu vázá~
od
' . XZ I e o soukromopravm naTOky kýmkolí a proti komukoli
jes~O~~~~n~o~u~~~in;~~h Či~:., jehOž seč:týká odsuzující rozsudek. Tak
6403 9394
. IV. sou dU I'S. 12177 a 2099 (srovnej rozh
žena: aby ~/~l~~ ~~ ~ s). Jest~že vykop~vka nebyla uvnitř v}"pa~
ůda
s žalobcem při chůzi s~s~~ta n~~,~ ~dlsesoutl ar.
II vykopávky se
žalobc.ově spatřovati spolu-zavinění jeh~oú;tzkeO~a~~y, n~lze v j~dná?i
lené vmě podle § 1304 obč . zák . nepa
. dá t u na vahu.
'. a. ze us anovem o de,Ná'lor

dovolatelů,

j~ r.p~á~~~zt~~t. ~~:IP?kUd ~de. zjištěné skutečnostitrlstného čin :

..

ta

čis.

15363.

Osmihodinová pracovní doba

J>řE>d •
•
~s. § / ; zák. Čí~. 91(1~. Sb. z. a n. nečiní rozdílu mezi osobami

mácnostechnebo :=t~=~~

~ef~n~~u,

soukromých do-

753

čeledín hotelu, bydlící a stravovaný v hotelu, náleží mezi zaměst
lIan uvedené v prvém odstavci § 12 zák. čís. 91/18 Sb. z. a n.; na

ce
-sluhy
hotelové se vztahuje předpis druhého odstavce cit. zák. ust.
U zaměstnanců podle § 12 zák. čis. 91/18 Sb. z. a n. jde o práci
'pře s čas jen, pracují-Ii více než 12 hodin denně.
(Rozh. ze dne 3. září 1936, Rv I 1434/35.)
zalobce byl v podniku (hotelu') žalovaného zaměstnán jako sluha
a dostával v hotelu mimo byt celou stravu. Vykonával jednak ryze če
lední práce, jaké konají pravidelně služebné, jednak službu na nádraží
. a příležitostné práce hosty mu zvláště nařizené. Prvé práce mohl zdolati ve třech hodinách denně a celková pracovní doba, týkajíd se obou
druhů služeb, činila 91 hodin týdně. žalobou domáhá se žalobce na žalovaném zaplacení práce přes čas, pokud ji, v podniku žalovaného po
dabu zaměstnání vykonával. Niž š í s o u d y uznaly podle žaloby
,částkou 665 Kč.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Nižší soudy měly za to, že žalobce patří do skupiny zaměstnanců
uvedených v § 12 zákona ze dne 19. prosince 1918 Č. 91 Sb. z. a n. a
že se tedy může domáhati zvláštní odměny za práce přes čas jen potud,
pokud přesahují výměru 12 hodin denně, a v tomto rámci bylo žalobě
vyhověno. N:.proti tomu žalobce dovozuje, že pro něho platila normálni
pracovní doba osmihodinová denně čili 48 hodin týdně, a domáhá se
odměny za práce, pokud přesahovaly tuto normální' výměru' a pokud
odměna za ně nebyla mu již přisouzena nižšími soudy. Názoru žalob;covu nelze přisvědčiti z těchto úvah: Podle prvního odstavce § 12 dotčeného zákona náleží osobám zaměstnaným a bydlícím v domácnosti
zaměstnavatelově a na delší dobu než na měsíc najímaným ve 24 hodinách odpočinek 12 hodin. Zbývá tedy u těchto zaměstnanců na práci
12 hodin denně a mohlo by se ll' nich mluvili o práci přes čas teprve,
kdyby pracovali déle než 12 hodin denně. Totéž platí podle .druhého
odstavce § 12 v příčině osob najatých k služebním úkonům nepravidelně konaným a nepatrně namáhavým. Ustanovení, § 12 nečiní rozdílu.
mezi osobami zaměstnanými v zemědělství, živnostech a průmyslu,
soukromých domácnostech, ústavech soukromých a veřejných, jak to
též vyložilo ministerstvo sociální péče ve výnosu ze dne 21. hřezna
1919 Č. j. 4751/111-19. Pokud žalobce vykonával v podniku žalovaného
ryze čelední práce a v holelu byl stravován a ubytován, jest ho zařa
diti mezi zaměstnance, na něž se vztahuje prvý odstavec § 12 (Sb. n. s.
9146). Pokud žalobce vykonával práce náležející sluhům v hotelích, platí
II něm ustanoveni druhého odstavce téhož paragrafu, neboť šlo tu
o úkony, jež nelze vyjádřiti normálně pracovní dobou a při nichž v pod"
statě šlo o pohotovost a o jednoduché služby obyčejně nepravidelné a
48
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je,n

nepatrně

namáhavé, jak

správně

usoudil odvolací soud ze

~eh~ posudku. ~epravldelnost příslušných úkonů nelze tu popřítí'Uiuec:

ze ~al?bce ~~.:nlvo~a, nádraží· čekati na jednotlivé vlaky vždy v urc:itýclÍ
hodmach !,~!'pz5'.~jl,CI, neb?ť vlastním úkolem žalobcovým bylo, by
po ruce pnyzdejlclm hostum, kteří měli nebo chtěli se ubytovati v
telu, aby zlskal hosty, pečovalo jejich zavazadla, je doprovodil d
telu a pod., a ježto hosté přijíždívají nepravidelně neměl žalobce o
kt~r~ho vl~ku .~,ádnou..nebo ,ien nepatrnou práci ~ u jiného vlaku u
prac,1 ro~sahleJsl. Tote~ platIlo zřejmě o úkonech, jež žalobce musil
k?n~,,:atI v.h?telu samem na zvláštní přání hostů (různé posílky, umlla_.,
rav~m dopl.su a p~d.). Žalobce byl tedy podle zákona povinen
vatI 12 hodIn d,;nne.a nemá zákonného nároku na odměnu za práci
čas, pokud neprevysovala tuto zákonem stanovenou výměru.
čís.

15364.

K § 35 ex. ř.
~ydra~itelův nárok ~ odevzd?ní nemovitosti podle § 156, odst. 2
ex.•r. zanikl (§ 35 ex. r.), pronajat-Ii (propachtoval-li) vydražitel vy_
drazenou nemovitost d1užnikovi po udělení přiklepu.
.

(Rozh. ze dne 3. zMi' 1936, Rv I 1560/36.)
Žalovwná .~ede podle § 349 ex. ř. exekuci na vykHzeni továrny,
kterou vydrazIla a která dříve náležela žalobci. Tento exekucí vymáhaný n,árok ~op!rá žalo~,ce žalobou. pod}e §.35 ex. domáhaje se jejíhozrusen~ tvrde, ze po pnklepu zamkl hm, ze mu' zalovaná vydraženou
nemovlt~st pronal~la. P r v Ý s o u d žalobě vyhověl, o d vol a c;:
s o u d zalobu zamltl.
N e j vy Š š í, s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.

!.

o úvod y:

Žalovaná .~ede podle § 349· ex. ř. exekuci na vykliození továrny_

~terou ~ydrazIla a kte~á dříve náležela žalobci, a vymáhá tedy nárok
uv~den!, v § 156 II ex: ~., vykonatelný po splnění dražebnkh podmínek,

avsak J~n tehdy, kdyz J~ vyklizení nutné (Sb. n. s. 4484, 6357 a t. zv.
»odpovedl~ ,k § 156 e!'. r. ve výnosu min. sprav. Č. 44/1897 Věs!.). Ža~,
I~bce .popIra !ento. narok vydražitelčin na odevzdání vydražené nemo- .
VitOStI proto, z,: prý~o příklepu ~anikl. Jest tedy jeho žaloba námitkou
podle ,§ 35 .~x. r. protI naroku vzmklému žalované z práva vlastnického,
nabyt,;ho pnklepem, (§§ 1,56 ~ 157 I ex. ř.). Tato žaloba jest podle před
nes~ zalované sa';le opravnena. Žalovaná přednesla, že po vydražení
~ovarny dovolila zal ObCI, aby až do konce roku 1934 v ní zůstal za
upla~u 500 Kč měsíč?ě: Tím vša:k vznikl mezi oběma právní poměr,
-ktery nelze posuzovali Jmak než Jako poměr nájem[]j. (nebo pachtovní)"
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eboť podle § 1090 ohč. zák. nájemní smlou~a záleží právě v t~m, že

a'n'l věci nezuživatelné J'est přenecháno nekomu na určitou uplatu.
UZlV
. , '
t' tr
- I
'
podle této smlouvy je posuzovatt prava a p~vmn~s 1 s ano 'fa o."ana
. ko pronajímatelka má podle § 1109 obč. zak. narok n~ vracem n,e~ovitosti až po skončení nájemního (pachtovníh?) pomem. ~~e h~
časně zanikl dosavadní poměr, který byl mezI stranami, tohz mezI
s~~inrÍým a vydražitelkou, neboť žalobce užívá to~árny ji~ ne tak~ po~inný na základě svého dřivějšího pr~va v:astm~keh~ (pr.ava vecneho),
n 'brž 'již jenom na základě svého ob~l&:ačillho prava, Je~oz nabyl sml0t;~u nájemní. Přestal tedy býti proh zal ovane povmnym a stal se nalemnikem (Sb. n. s. 4027 v důvodech). Exekuč~í návrh vydražitelův
octle § 156 II ex. ř. je výronem jeho práva vlastmckého (§§ 362 a ~66
~bČ. z.), jehož nabyl příklepem. Je-Ii však vla~tníik z d.ůvodu .prava
obli-aačního povinen ponechati věc dlužníku (na pr. proto, ze mu Jl pronajal), nemůž~ s,e dom~ha.(j, ?devzdání. věci. (sr. ta~é ,Randa-Kasanda,
Právo vlastmcke«, o namltkach prolI zalobe vlastmcke, str. 288). Za~ikl-li mezi stranami poměr povinného a vydražitelky, by~ n~hrazen
nájemním poměrem, zanikl i věcný nárok ~~Iova~é. na v~~hzem ~emo-:
vitosti povinným podle § 156 ex. r. a z?yl JI pro li zalobc~)e.n obhgačm
nárok ze smlouvy podle § 1109 ohč. zak. Pravem se tudlz z.alobc~ domáhá roz.sudku, že nárok žalované čerpaný z § 156 II ex. r. zamkl, a
nelze schváliti názor odvolacího soudu, že tento nárok byl jen zastaven
(odsunul) a že prý proto nelze vyhověti žalobní prosbě a vyslovení
zániku.

ll •.

čís.

15365.

K §§ 833-835 obč, Zák.
Navrhuje-li jeden ze spoluv1astniků domu, aby soud rozhodlo upo-

třebení a užívání určité místnosti, nejde o rozdělení užitků mezi spoluvlastníky, nýbrž o otázku správy společného domu. Otázku tn jest řešiti
podle § 835 obč. zák. v řízení nespor?~m. . . • "
,. . _
Ustanoveni § 835 obč. Zák. neplatt Jen při mlmoradne sprave, nybrz
i při řádné správě, jde-Ii o rovnost hlasů.

(Rozh. ze dne 3. září 1936, R II 273/36.)
Navrhovatelka obývá s odpůrkyní byt ve společném domě, a to tak,
že každá užívá polovice domu s přÍ<slušenstvím. Protože však byty jsou
nestejné velikosti a hodnoty, žádá navrhovatelka, aby nesporný soudce
určil, iakým způsobem _J!l.Ll:>i!L~2Q~fl~n__ ie,'!!Q._rq~clíL-"-odnot ~ _]J!Ospěch fé strany, která uži,vá byt.u méně5enné.ho, tak" ab~. žádná s1ran~
neměla ze společné věci více UŽitku, nez na JeJI podll pnpadlo. P r v y
s o u d uznal podle návrhu tak, že přikázal, by byla pronajata kuchyně
v bytě odpůrkyně, které tato neobývá, a zbytek činže. za toto pronajet~
po srážce výloh byl rozdělen mezi obě spoluvlastnIce. Rek u r S n I
s o II d odkázal navrhovatelku na pořad práva.
N e j v y Š š í s o u d uložil rekursnímu soudu nové rozhodnutí.
48'
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Důvody:

Duvody:
Jest rozřešiti otázku zda tu jde o opatřeni t"k " .

.'

leč·ného domu podle §§' 833~835 obč. zák či ':( ajICI Se d~pra~y vspo~ .
ve smyslu §§ 839~840 obč. zák. Navrhovat~lce J:~. o roz el: m uz~tku

má
u~iněno v příčině obytné kuchyně a v foe~1 ~mt~;tukč~n~ka;ren!
konecny.navrh, aby soud o upotřebeni a užívání dotčené míst
f ake
t' knos I ro. zhodl. Nejde tu proto o otázku rozdělení užitku' n'b v
. Ie.č ne.
. ho d
'Jest podle. § 835 obč, Y
o o az' u správy
spo
. omll, kterou
'k rzv·o:':.·~;·
';.
sporném a nikoliv sporem, v němž by 'takh bl' za . rdsltl.vrlze?~~e_
lobní .návrh tak;=ab~ úplně vyčerpával záJe'; ~a~~6~~ai~lkv~m;:'Í! za- .
nov.en! §. 835. obc. zak. neplatí jen při mimořádné nýbrž ;Y " v~~a-

bJt!

~~~~~;6 ;~~~~ u~~;~~~~ ~~~se' ~j;IO vyřeše~o' rozhodn~f!c;a;;:~~
k b

o
již
v
vodech. Míní-li rekursn! sou~ž~ n s. pod ČIS; 12881 a 5?58 v dii~
otázku nemohl rozřešiti hledíc
h Y nesp~rny soudce afil sporno1!
~kázati na ustanoven{ § 25 zák~~~ č~ssPf~~/y~ °Skbolnostem, stačí poze § 23 cit . 'k
k'
. .
. z. a n. a na to
spolehlivě ~ ~~I~t~j~S~;~J~k~~~~~y;npé~uklsodudCi pro.středky, ?y si mohl
9148).
a pro Sve opahenl (Sb. n. '.

čis.
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.n~. .' .
•
I .v
Pojem »definitivního ustanoveni« zaměstnance
n em• o b cans
v ký m zakonem
.
v ",,-, .......romych s uzbáAh
~
llpraven.
v Z pO~hé ~kllte~osti: že byla zaměstnanci udělena definitiva ne I e
ze by!. sJednan sluzebnt poměr nevypověditelny' nebo vy o Vd~t 1 p. ~ ,
za urclŤých předpokladů.
p ve I e ny Jen
(Rozh. ze dne 3. záři 1936, Rv II 484/36.)

Ing. O. ja'ko správce proVOZil žalované dráhy zavedl sice služební
řád čs. státních drah (ovšem jen pro obor di'sciplinárního řízení), ale
učinil tak o své újmě bez předchozího souhlasu správní rady, která tOt0
lJpatření ani dodatečně neschválila. Na základě st'anov žalované a hledě
k uvedenému zjištění vyložil odvolací soud správně, že ing. O. jako
pouhý správce provozu; nebyl oprávněn učiniti o své újmě tak dalekosáhlé opatření, jako jest zavedení služebního řádu, vydaného pro čsl.

státní dráhy, a že nebyla jím žalovaná vázána. Nebylo-li tu ani služebního
řádu platného pro právní poměr mezi žalobcem a žalovanou, ani zvláštní
úmluvy, tedy jest tento poměr posuzovati podle všeobecně platných
předpi'sů o smlouvě služební. Nelze ovšem použíti předpis.ů zákona o obchodních pomocnícíoh ze dne 16. ledna 1910 čís. 20 ř. z., neboť v § 5
tohoto zákona byli z jeho dosahu výslovně vyloučeni zaměstnanci želeinic ~ to jest zaměstnanci železných drahsloužídch veřejné dopravě.
Takovým zaměstnancem byl i žalobce, neboť o žalované místní dráze
jest obecně známo, že sloužila veřejné dopravě. Na žalobce se tedy nevztahují předpísy zákona čís. 20/10 ř. z. Není sporné, že žalobce byl
v. soukromé službě u žalované, ktera není drahou státní, nýbrž drahou
soukromou náležející akciové společnosti. Jest proto použíti v souzené
věci ustanovení obecného zákoníka občanského o smlouvě služební.
V § 1158 obč. zák. se rozeznává služební poměr ujednaný na dobu urči~
tou nebo na dobu, neurčHou, dále služební poměr smluvený na zkoušku
nebo na dobu přechodné potřeby a konečně služební poměr smluvený
na dobu života. Pojem »definitivního ustanovení", zaměstnance v soukromých službách není však v obč. zákoně nijak upraven. Dovolatel ze
svého definitivníh9 ustanovení, vyvozuje, že by jeho služební poměr mohl
býti rozvázán výpovědí se strany žalované jenom tehdy, kdyby se Ža"
lobce dopustil nějakého služebního poklesku. Ale v tom nelze mu dáti
za pravdu. Z pouhé skutečnosti, že soukromý zaměstnanec byl ustanoven »definitivně«, neplyne ještě o sobě, že služební poměr jest ujednán
s vyloučením výpovědi neho s takovým omezením možnosti výpovědi
na straně zaměstnavatelově, jaké má na mysli dovolate!. Vyloučení nebo
podstatné omezení výpovědní volnosti bylo by lze pokládati za ujednané jen tehdy, kdyby došlo k výrazu mezi, smluvními stranami tak jasně
a zřetelně, že by nemohla býti ni,jaká pochybnost o tom, že obě smluvní
strany takové závazné ujednání skutečně zamýšlely (srovnej též rozhoduu,tí čís. 1498, 3927, 12359 Sb. n. s.). To však nebylo v souzeném
případě prokázáno. NenHi tu ani služební řád, který by pojem udělení
definitivy blíže vymezoval a který by zároveň náležitě stanovil vzájemné závazky žalobce jako zaměstnance, ani jasné a zřetelné ujednání
smluvních stran v tomto směru, tedy nelze z pouhé skutečnosti, že byla
žalobci udělena definitiva, ještě usuzovati, že tím byl mezi smluvními
stranami ujednán služební poměr nevypověditelný (na dobu života)
nebo sice vypověditelný, al'e jen za určitých zvláštních předpokladů.
Marně poukazuje dovolate! po té stránce na .předpisy platné pro zaměstnance čs. státních drah, neboť služební poměry těchto zaměstnancfl
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jsou upraveny zvláštními předpisy jen pro ně platnými (vládní nařízení
čís. 15/27 Sb. z. a n.), jichž na žalobce jako zaměstnance ve službách
soukromé akciové společnosti nelze obdobně vůbec použHi, a to ani za
účelem výkladu pojmu udělení definitivy. Pro posouzeni důvodnosti žalobního nároku na zaplacení služného za měsíc červenec 1932 sta,čí uvažovati o tom, jaký význam mělo definitivni ustanoveni žalobcovo pro
možnost rozvázání služebního poměru výpovědí. Jaký význam měla »definitiva« v jiných směrech, jest pro tento spor nerozhodné. Nebyla-li se
žalobcem ujednána smlouva s vyloučením výpovědi nebo s omezením
možnosti výpovědi jen za určitých zvláštních předpokladli. a nebyla-li
s nim ujednána anÍ' zvláštní, výpovědní lhůta, byla žalovaná oprávněna
rozvázati služební poměr se žalobcem zákonnou výpovědí podle § 1158,
posledni odst. obč. zák., a to podle § 1159 a) obč. zák. s výpovědni lhů
tou čtyřnedělní (srov. rozhodnu'tí čís. 12359 Sb. n. s.). Tato výpovědní
lhůta byla žalovanou nejen zachována, nýbrž byla ještě prodloužena.
Ustanovení § 1158, odst. 3 ohč. zák. o šestiměsíční lhůtě výpovědní,
vyhrazené ovšem jen zaměstnanci" nelze tu vůbec pou'žHi, protože nebylo prokázáno, že byl se žalobcem smluven služební' poměr na dobu
delší pěti let anebo na' dobu života.
čis.

15367.

Ak je žalovaná kookurzná podstata, aby uznala vlastnicke právo
k sume deponovanej u súdu a aby táto suma bola poukázaná dO rúk
žalobníka bez ohl'adu na prípadné nároky žalovanej strany, ide o nárok
na vylúčenie veci z konkurznej podstaty podľa § 47 konk. por. a nejde
o excindační žalobu podl~a § 92 ex. zák., hoci suma tá deponovaná bola
v dósledku exek. zabavenia, ktoré sa stalo na návrh vymahajúcicb veritelbv osoby, na ktorú bol neskór uvalený konkurz.
(RoZ'h. z 3. semptembra 1936, R IV 300/36.)
čs. erár zabavi! v bernej exekúcii pohl'adávku firmy Joze! S. na výplatu poi'stnej sumy 35.000 Kč a suma táto bola uložená do súdneho
depozitu. Na lirmu Jozel S. bol pozdejšie uvalený konkurz. Žalobníci
domáhaH sa žalobou, podanou u krajského súdu v U., proti. I. korrkurznej podstate firmy Jozel S. a II. proti čs. eráru, aby bolo uznané kh
vlastníc ke právo k uvedenej za:bavenej a u súdu deponovanej sume a
žiadali, aby táto suma bola poukázaná do ich rúk bez ohl'adu na pripadné nároky žalovanej konkurznej podstaty. Vl' c h.ll Ý S ú d spor
z úradnej moci zastavil pre sporu ,prekážajúcu okolnosť podl'a § 180
Č. 3 Osp. z toho dovodu, že pre rozhodnutie sporu je podl'a § 92 ex. zák:
výlučne prislušný okresný súd. Na j v y Š š í, s ú cl rekurzu žalobníkov
dotyčne I. žalovanej konkurznej podstaty vyhovel, napadnuté usnesenie
zmeni! a vyriekol, že niel sporu prekážajúcej okolnosti podl'a § 180 Č. 3
Osp. D o vod y: Za žalohného petitu, ktorým sa žalobníci domáhajú
uznania svojno vlastnkkeho práva k sume, deponovanej u ohesného

.
.
" rukám bez ohľadu na evenv M. a poukázalll a . telto sumy k svopm. • e žalobníci domáhajú sa
nároky. žalovanel po~staty, t~~ zre~~~ z 47 konk. por., o ktorej
I' čenía veCI z konkurznel pods Y P
§ I § 2 Osp príslušnému
~iá~ke, patri ,rdozh~1;r~aťpJs~~i~0~~d:~~~I: ~~I~o~ením § Ú3 konk. por.
'kralskemu su u,
.
dotk nutá .
. ' 'd s 01' z dovodu že rozhodoPreto nesprá,:ne zast~vII re~durz:Yb~~o tr'~ba rozhodnúf ako sa stalo
. 'e
o ňom .patn okresnemu su u,
t
·van
.
výroko m tohoto usnesellla.
čis.15368.

~r~~I~::i ~I~~ky na kupniceně účtované omylem desetinou skutečné částky.

(Rozh. ze dne 4. září 1936, Rv I 2200/34.)
•

d l ' I vané zboží v ceně 108.570 Kč,

;ša;~b~~~ie~j~t~~~~~~~ad~OI~k~ ~~~et~~ou, \;l~t~S~~~~li~~5~é~~:

že
takže byl účet žalovane pl'} ié~k za~II~~~~~~e~o~to žalobou. Proti žalobě
Zaplacen! této č~stky se .za.o ~:~~hledávka ta je promlčena. Pl' V Ý
namítla zalovana ml':'°l IbIne , OZ d o I a c í s o u d žalobu zamítl.
s o II d uznal podle za o y.
v
, .
N e j vy Š š í, s o u' d nevyhověl dovolam.
Důvody:

•
éh
'nným účet zapraviti, třebas
Soud 'prv~ stolice uznal zalov~~ u Ol P~~lla, v ~házeje s právniho hle~
promlčecl Ihuta,dle ~ 1~86 obč. za. P y lčuji ~ezjistil-Ii tedy procesU!
diska, ~e takove p~cetm,~mY~Ys~~h~:~o:ačetnim omylu žalobkyně, pa~
soud vedo~ost za ovane o.
. řízení nebo rozporu se spisy, kdyz
. dnání a dokazování' v rozsudku
se odvolacl soud ?ed?:pustIl vady
oceňuie samastatne vysle;l~y ce~éh~ le. lovaný věděl že pří výpočtu
vyslovi!, že nebylo prokazano, ze y. za
; , h bně Náleželo žasalda byl účet v n~pr?spěch žal0t:ky~elO'J!n~čl~a~ě~O~é 'využiti jejího

~~iF~J~~f~~f~/J~~~J;~1l~~:~f~~~~oá}Jr~~~d~r~il~f~:;~;~
celil . ve spravne vySl.

~ I

bč zák. byl žalovaný jako smluvlllk pn-

~~=~j~~~~~~I'~~pUStil

proti

dru?ém~. P!~:j;:ra~:~;~~nper~s::~l~~r

~:e~~ěbld~~~lJe:7~ :~e~tj~h~ n~sledky;

R?zhod!luti nej,:y;.ših~~~~::
bk ě
spěch svého pravmho nalOru uva I, s
která žalo,. y.~ . ,~an~~ooť předpokládají určité positivni zavi;,ě.ni smluvllve,denim jehdO

kV'

omtyl~ VtSkouC.zl.en~le~!~~ě s úmyslem vy"žíti nevědomosti

amz se dalo o aza

1,

z,e a

-
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žalobcovy o c~ybě p.oče~ní a kromě toho lhůta promlčecí před zahájen
sporu Jlz v delce vIce Jak trojnásobné uplynula. Důvodem
ustanovení o~~a.t.~fch pron;lčecíc~ lhůtách jest mimo jiné, že
doby se nedal' JIZ veskere pomery případu bezpečně zjístiti a
proto stačí uplynutí zákonné lhůty promlčecí, aniž je třeba důkazu
str~na . mlčela, zejména když jí nebyla dokázána obmyslnost (§'
ob:. z.ak). ]maky P?stup by znamenal zneuznání zákonné intence proe
mlce~, .v.ubec a.otevrely by. se dvéře sporům, kterým zákonodárce chtěl
=~br~111h, vychaze]e s hledIska, že oprávněný se má s péčí a bedlivostí
radneho občana (obchodmka) o uplatnění svých nároků včas Do:s!a,"';
čís.

15369.

~dy lze označení })medicinální drogerie« podřaditi pod jednáni u~e
dene v §§ 1 a 2 zák. proti nek. soutěži.
(Rozh. ze dne 4.

září

1936, Rv II 470/36.)

Žalobce (l'ékárnik) přednesl, že žalovaný užívá ve svém obchodě
zevního. označení »medicinální drogerie<<. Toto označení znamená výrobu
I ?:ode] ~ed1kamentů, a poněvadž žalovaný jako drogista fiesmÍ vyrábeÍl m~dlka:nenty a ~ení oprávněn prodávati všechny léky, zjednává
tak n~ uko~ za~obce sv.en;u vobchodu přednast a porušuje zásady dobrých
m,ravu, v cemz shle~ava. zal obce nekaloU' soutěž podle § 1 a nekalou
reklan;u podle §: 2 zak .. Čl~. 111/27 Sb. z. a n. Navrhuje proto, aby žalovany byl uznan povmnym zdržeti se napříště zevního označení: své
droge~ie jaka »medicinální« a označení to se své drogeri'e odstnmitL
P r. v y s o u cl__ ž:l?b~ za'?ítL O d vol a c í, s a u d uznal podle žaloby.
O ~ vod y: Pn resem otazky, zdali v jednání žalovaného užíváním zevn~ho ozna~en~ ~medícinální drogerie« jest spatřovati údaj o žÍ\cnostenskem »~prav.nem« .ve smyslu odst. 2 § 2 zák. o nek. soutěži způsobilý
oklamatI va zJedna~l tím 'P?dnlku (žalovan~ho) na úkor soutěžitele (žaI~bce) prednost pr~ so~.teZl (odst..l § 2 CIt. zák.), nejsou bez významu
zak?nn.a ustanove~, ? zlwlOstenskych oprávněních lékárníků a drogistů,
z. mchz ovšem kazda z abou s<lran hledí odůvodniti' své právnÍ' stano~~,sko. žalovant se dovolává ustanovení- § 15, bodu 14 živno,stenského
v
radu:. ,p,o~le nehoz ~o;ncese o?sahuje oprávnění' k výrobě jedů a pří
prav:, lat~k a v,p:eparatu,~teré l~oU u~čeny k tomu, alby jich bylo užito
za !eky,. pkoz I k prodeJI obopch vecí, pokud neni výlučně vyhrazen .
!ékarmkum - a z toha dovozuje nezávadnost svého zevního označení \
Jako »medicinální drogerie« proti výtce žalobcově že toto označení, může
vzbud.it! u průmě,:né,ho zákazníka dojem, že tu jde O oprávněný prodej
»medlcln«., tedy leku. Podle § 1, odst. I a § 5 min. nař. ze dne 17. září
188~ Čí~. 152 ř. z. je ~ýroba .(příprava) i prodej léčiv podle předpisu
lé~arskeho ve velkém I v malem vyhrazena lékárnám. Není však lékárn~m vyhrazena výroba farmaceutických preparátů (§2, odst. 1 mine nař.
ČIS. 152/83 vyhrazuje lékárnám takové prElparáty pouze »na s'kladě míti

rodávati«), ale podléhá koncesí P?dle § 15, ?~d~ 14 živn .. ř:, je!t,o
p. rčeny aby jich bylo užHo za leky. Orobny ]e]lch prodel ]e vs~k
I:O~r:zen lék,;:rnám (§ 2, odst. 1 a § 5 min. nař. čís., 1~2/~3 a § 1 m~n.
n~ř čís. 97/86). Prodej ve velkém není vyhrazen lekarna;n (§, 2 m!~.
__ r 1883) ale podléhá koncesi podle § 15, bodu 14 Zl'vn. r., ]ez,~
n;r. ~ ~rostředky určené k užití za léky. O tato zákonná usta!,ov.em
] e, o 'opříti vývody odvolatelovy, pokud uplatňuje dvuv~d nesprav.neho
~:~~ocení důkazů (zvláště zmíněným posudkem ústredl ?bch?d~lch, a
stenských komor) a nesprávného právního posouzenI, uva?e!e, ze
ZIV~~ posudku ústředí, obchodních a živnostenských komor prave poP9, ání oprávnění »medicinální drogerie« malodroglsty vzbuzuJe kla~~~, dojem, že jsou oprávněni v drobném prodávati lé~y (me?ici~Y)
a že\lam záleží v tom, že žalovaný jako užív~tel ozn~čem })med!~maIO!
drog erie « přechází přes důležitoU' o~oln~st, z e, Pvr ~ von; a ] II '.' le
k o n c e s e podle § 15, bodu 14 žlvn. r. (opravnem p.rodavah lev~y,
vlastně přesně: látky a preparáty určené k tomu, a,by)'ch vbrlov UZlto
za léky) je omezeno na prodej ve v.elk~m. ~al.o~any pnp~us:I, ze p~o
Ikoobchod látkami a preparáty k učelum lečIVym Je potrebl konce,e
'(:ozh. správního soudu čís. 4000/07, Budw. 5152), ;vrdí vš~~ v .odporu
. s cit min. nař. čís. 152/83 a 97/86, že prodej takoveho zboz! ani' v ,ma,::
lém 'není vyhrazen lékárnám. Tyto okolnosti a úvah? jsou r?zh,odne)>r1
posouzení otázky, zdali: žalovaný ,vytče;ný~: .'ev~lm?z.nacemm uClnll
. údaj se zřetelem na své živnostenske opravneU! zpusoblly__ vyvolal! k~a:
da01
mavý dojem ve smyslu § 2, odst. 1 zák. proh ne~. 'soutezL O.obroz
ústředí obchodních a živnostenských komor, ktere reprodukuJe ustanovení min. nař. čfs. 152/83 zvláště po'kud jd<; o .výhrad~~ ;právo,lékáren
prodávati v drobném látky a preparáty ,;rcene 'pro UZl:!> ~a I~k~, vyznělo v tom smyslu, že vnější označení, zavodu Jako »medl-cllllalm ~ro~
gerie« je určeno především pro obchod dr~bný a ~e takové. ozna~enI
musí v zákazn-lkovi, který v takové drogerII n~kupul'e, ~zbudl~! ~?lem,
že nejde o obyčejnou drogerii, kde lze v. ~robn~m dost~Í1 J1;nv.'b,oz~, ,!,-ateriální, nýbrž že tam lze abdrže~i »me9!cJnY«, Jak.se hdove nka I~kum.
Ačkoli posudek ústředi obchodmch a z!vno~~enskych kon:?r; kt~;y odpovídá posudkům jednomvých komor, nemuze s ,~ozhoduJ1'clm, uc~~ke~
býti sám :o sobě podkladem pro právní posouzem spor~, .ktere pnslus~
jediné soudu, sluší uznati, že zmíněný posudek ?dp~vl~a v pod~t,ate
shora citovaným zákonným ustanovením •~ pnčln~ Z!vnostensk~ho
»aprávnění.« žalovaného jako ~rogi,sty, a m~ze se one~1 ~,sta.nove~:~'1
udati směr prá\"nímu posouzem ve smyslu zakona proh n"k~le s~utez!,
vymezujícího pojem nekalé reklamy. Tím ?dpvadá i nutn~st ?alšlch ~ukaz~~
kterých odvolatel postrádá, a není tu oprav~en.odvolas, d~vod ne~pl~os,1
řízení. Odvolad soud spatřuje klamavost udaje oznace?, dro~ene zalovaného jako »medicinální« v tom, že takové označem se zretelem n~
lidové pojeti výrazu »medicina« jako léku je s ';0 ,v zákazníku prů-~~rne
inteligence, který posuzuje takové zevní ozn!~enI s o}lvyklou, .,,:be~~ou
pozorností, vzbuditi dojem, že lze v obchode zal?."aneho '~OUplÍ1' levČ1va
v drobném _ jak se v převážné míře v drogernch kupuJe - , acko~l
z toho, co bylo uvedeno, vysví'tá, že k takovému (drobnemu) prodej!
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nejsou oprávněni ani majitelé koncese ve smyslu § 15, bodu 14 živn. ř.,
u který,ch je přípustný pouze prodej ve velkém (látek a preparátů urče
ných k užití za léky). Nelze tedy souhlasit, s názorem jakoby drogisté
byJi. oprávněni prodávati i léóva v drobném, pol<ud jim to dovoluje koncese a nejde o léky připravené »magistralite-r«. Neboť, jak bylo na to
již poukázáno shora, Je vyhrazen drobný prodej takových »Iéčiv«, jak
jsou označeny v ustanovení o koncesi ve smyslu § 15, bodu 14 ži'vn. ř.
(látky a preparáty určené k uži,U za léky), - pou'ze lékárnám. Na zmíněném nesprávném předpokladu prvého soudu o rozsahu živnostenského
oprávnění žalovaného ,spočívá i jeho právní, závěr, že vytčené zevní
omačenÍ podniku žalovaného není v rozpofll s ustanovením §§ 1 a 2
zák. proti nek soutěži. Pol<ud jde o další náležitost nekalé reklamy podle
§ 2 zák. čís. 111/27 Sb. z. a n., »že klamavé údaje jsou způsobilé zjede
nati podniku žalovaného na úkor soutěžitelův (žalobcův) přednost.přI
soutěži«, není pochyby o tom, ž,e ji·ž okolnost, že klamavý dojem, který
vzbuzuje vytýkané zevní označení" je s to způsobi,ti u průměrného zákazníka rozhodnutí, že vstoupí do obchodní místností žalovaného s úmyslem, aby koupil zboží toho druhu, jakému nasvědčuje zevní označení
podniku a tím přivoditi přednost žalovanému při soutěži jevící se začasté v tom, že se zákazník, i když mu nebude ve skutečnosti podáno a
prodáno zboži, takového druhu, jaké mu udává zevní označeni' podniku
a jakému neodpovídá oprávnění živnostenské, spokojí s jiným podobným zbožím, jaké se mu tam naskytuje. Odvolání obsahu reklamy
na stíhatelnosti nic nemění, odvolá-li se v určitém konkretním pří
padě prodavačem v obchodní místnosti podniku, neboť trvá dále dojem
z reklamy spočívající na zevním označení a účinek, který se muže projeviti u zákazníku, kteří by jinak (bez závadné reklamy) do provozovny
",ni nevstoQPi1i. V tom spočívá těžiště celého obsahu ustanovení § 2 cit
zák. Na věcio nemění Dic ani otázka, zda jde jen o ur'čitý okruh osob,
u nichž lze takový účínek reklamy předpokládati, ačko]i,v právě v tomto
případě, kde jde o malé venkovské město, lze počítali s pravděpodobně
značným počtem zákaznictva z okolniho venkova bez nadpruměrné zkušenosti v t",kovém oboru. Na »l'pusohUost oklamati« lze usuzovati již
z povahy reklamy samé, aniž je předpokladem stíhatelnosti nepřípustné
reklamy dukaz konkretních případu účinků vyvolaných reklamou.
Nej vy

Š

š i s oud

nevyhověl

D

ů

dovolání.

vod y:

Odvolací soud uznal i'nkrimi'llované označování drogerie žalovaného
jako medicinální za závadné jak s hledi,ska § 2 z<ikona proti nekalé soutěži, tak také podle generální klausule obsažené v § 1 zmíněného zákona.
žalovaný se snaží dOV1odití, že tu není, závadnosti podle § 1 cit. zák.,
protože prý nejednal proti dobrým mravům soutěže, '" rozvedení této námitky je věnováno skoro celé jeho dovolání. Předpi'su obsaženého v § 2
cit. zák. se číselně vůbec nedotýká, věcně však brojí proti tomu, že by
uno označení bylo klamavé, za jaké je uznal odvolací soud. Než odvo-

.
. cházeje z poměrů konkretního
. -oud posoudíl tuto otazku spravne ~y k . může ono označení dro.1a'~pl a'du J'aJk byly zjištěny, a z t~hO: J~ ~kl aznl'k' tu stačí dovolatelé
,
't'
kl' dati prumerny za
, .
.
Pnerie na' malem
mes e vy a
.
,
soudu žalovaný nebudUje na
'. ~oukázati k pnslušné části ,~dv~i~~~dou 'jestliŽe dovozuje oprávněnost
· skutkovém, podkladu souze~\~ že prý 'si zásadně mohl opat,řiti ?rá~,o
k označem sve drogen~ z ob"
u takové oprávněni v zasade pnprodávati léky ve velkem ane ~l ze m, samo o sobě slovo medicinální,
· slUŠí. Nejde t~~é o to: z~~ j~avéa~a~vo~é o;načení. za sku,tkových ok~l
nýbrž o to bezl, z?a Je d a~ .' oud žalovaný si ovšem také odporUJe,
no stí k nimž poukaz a1, o v~ aCl s
" má rávo označovati svou dro· 'estliŽe na jedné strane trv~ na tom, z~'evoJal za sporu nemalý zájem,
~erii za medicinální a kgYZ. na ~;lltp~uží.vati jestliže však na dnuhé
.. ~by směl onoho owa em ~ n ,
ktickéh~ významu a není vůbec
straně tvrdí, že ,on? oz~a~m'~l~~:n~~~ jako drogerie nepotřebuje žádreklamou. Oznacelll' po Ul !! ~
'kazníka 'menovitě označením pko
něho informativního dopl~em pro za dro eiie je obsaženo všecl<o to,
medidnální drogene, kdyz. už v ,~oJ';1u, k t~muto závadnému označenI.
z čeho žalovaný ,d?vozuJe o'hravne~~' bylo Jenom, zda je toto oznapředmětem zkoumam o~volacl t~č:~~em klamavým a závadným s hlečení se zřetelem k da~ymk s~;t r" nikoU také, ~da žalovaný lleprádiska § 2 zákona proh n~ a e sou eZl, Í soud osoudíl věc jenom podle
vem některé drogy prodavai: OdVt~I:.C a tedy ~ mezích své kompetence
předpisu zákona proti ndekat,e so~ ek"'do oboru který iest vymezen půa nezaséJhl svým rozho nu lm n!]a
,.
sobností úřadů správních.
čis.
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"
b enim pohl'adávky, ktorú má
Nemóže byť povolená ~x~ku71~ia~os~v nie sú uvedené všetky okoldlžník proti štátu, ak v exe ucn:l ~34/1934 Sb. z. a n.
nostl podl'a odst. 3 § 1 vl. nar. c,
(Rozh. za 4. septembra 1936, R III 432/36.)
.
.
. súdu 1 stolice a žiadosť o pá-Rek u r z,n. Ý s ú d z;neml~~;;::~:~ k vyb~aniu pohfadávky, ktorú
p
volenie exekucle zabav:n~m a
k'mu vojenskému velitel'stvu v R,
má exekút proti poddlzmkovl' Z ems e, doručením zápovedi Zem~kémÍl
zamietol a zrušil zabaveme, vykon~ne Ustanovenie § 1 vl. naL Č. 234/
vojenskému velitel'stvuv B. 'o ~ °tk y. u,si obsahovať dbstávka IpohFa,1934 Sb. z. a n. predp.l~U!·e, co ~se. o ~ď ide o zabaveni'e pohl'adávky
dávkyčo do presnostt Jej o,Zna, e':lla, s rávou. Z toho plynie, že ked'
zabaviť, podra tohoto ,usta~
proti štátu alebo,fondl; P?d ver~f~~;
exekvent neozn,ačl pohl adav k u,,. 'c' zabavením. V súdenom pnpade
novenía, nemozno povohf, exekuclču J ) naJ'ma nie je uvedený ani dóvod,
poh-J'adávka nic je dostatocne ozna: ena,

I?
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z ktorého táto pohl'adávka exekútov' ' .
.
poclcllžnika i'yhoveť a lOzhocln'ť k 1 pnsluc~a, preto bol o treba 1"ek·,," .••:
S Ú cl napadnuté usnesenie
~ { a o J~ vo vyroku uvedené. N a jv V ,
. z Je 10 spravnych d6vodov potvrdil. . '
čís.

15371.

Keď bola konkurzná podstata od . cl'
.•
viesť ihned' exekúci~~*)ena plahl dO' 15 dní a nej)la'tila.

možno prQti nej

(Rozh. zo 4, septombra 1936, R lI! 495/36.)
S ú cl l. s t o I i c e exekúciu
' ]"]
senie zm"enH a žiadosť o po I povo, 1', rek u r z n Ý s ú cl
Na' v " ' ,
vo eme exekuCJ:e zami,etol
J y s S 1 S u d obnovil usnesenie súdu I. st~lice.
D 6 vod y:

P~hIl'adávkou exekventky sú útrat

"
'
o vylučenie ved z konkurzne""
,y, ktore boly, exekventke v spore
kútke) prisúdené. Je tedy zn,,]r:éo~~t;tYhf,r~t! ~onku~znej pod.state (exe_
§ 49 konk. por. pohl'aclávkou pr~ti po~~t:teav aexekventky Je v smysle
, V smysle § 126 konk. por verit l'k
d'
'.
lIehl'adiac na stav pokračova~ia _ ~en a po st~t~ n;a byť ~'spokojená _
aaknebola uspokojená mMe s
't ~~ bol Jej. narok urcený a splatný
a exekúciou. Pretože v' súdeno a ver! e a domahať zaplatenia žalobou
odsúdená na plateni,e do 15 dní matnpade .bola ,úpadková podstata Už
vQlenie exekúcie je odóvodne', e neplahla, narok exekventky na potreba rekurzu vyhove!' zmeni;y v ~mys!e odst. 3 cit. §u. Preto bolo
a obnovil' usnesenie ,Údu l. s.(ol~~~a nule usneseme rekurzného ,údu
čís. 15372.

.~ohoda, jíž se vlastník netnovitosti zd
'..
ptI]cky za sebe i své práVIIÚ nástnpe
.~ ~l P!ott maJltelum důlní pronemovitostech dolovátlim váže jehoep~ r~ ~ ~koďy vzniklé mu na jeho
do pozemkQvé knihy.
•
VUI na upee jen, byla-li vlOžena
. Bylo-li dáno k PQstavení budo
dO.
.
u!"ím pobstavební povoleni,
Jde O' budovu ve smyslu § 106 h vy
přesně ..tak, jak bylo nařízeno.
or. z . I tehdy, nebyla-li postavena
MajItel dOlu jest povinen také k odstraněni ~k
. ~
Iovánún, jestliže bez oprav těchto škod Iz s ~d,.lez nezpilsobil dO'robených dolováním.
ne e provesb opravy škod způo

o

•

';m

(Rozh. ze dne 5. září 1936, Rv II 784/34.)

~alobci tvrdí, že jsou majiteli domu ležíc"h
o,
'
klera doluje nedovoleným z usobe
~ 1,0.V dul1l1m poll žal'ované,
zn"čně poškozen. Žalobci mlseli i srn,. ~akze U~Inky dolování jest dům
- .._- ._
naJemc1 dum vykliditi. žalobou do') Srov. Sb. n. s. č. 13081.

se odsouzení žalované k provedení oprav v žalobě bJí,že uvede·
·ch. žalovaná navrhla, aby žaloba byla zamítnuta, neboť stojí sice
~hm žalobců v důlním poli žalované, přesto však není poškozen jejím
dolováním. škody, které se na domě žalobců vyskytly, byly způsobeny
. stářím domu, špi.ltným udržovánim a jinými vlivy než poddolován'm.
Dům byl vystavěn za nedodržení stavebnich předpisů a již v roce 1920
byl ve stavu úplně zpustlém a nebyl k obývání způsobilý. žalobní ná: rak iest také promlčen. Dále uvedla, že předchůdce žalobců se zavázal
vůči' tehdejší důlní společnosti, že nebude žádati žádných náhrad z dů
vodů důlních škod a zřídil tehdy ve prospěch žalované revers, který byl
. pojat do, sta~~bního povo~ení a Jako s~učás! st~vebn~ho k~nsens~ váže
í nynějš1 mW]1tele domu. Zalobc1 po pnpade JejIch predchudcove nedodrželi podmínky stavebního povolení, takže jejich realitu nutno považovati za postavenu bez stavebního povolení. Při kol'audaci byly zjištěny
určité nedostatky, takž" budova nebyla kolaudována a povolení k obýváni nebylo dáno, pročež pominula povinnost k náhradě dle § 106 horního 'zákona. žalobě bylo vyhověno s ,o u d Y vše c h tří s t o I i c
s tím, že žalobci u·znávají se povinnými přispěti žalované na opravy
částkou 14.402 Kč, ježto poškozený dům nechali zchátrati, ne j v y šš í m s o ude m z těchto
důvodů:

S právního hlediska (§ 503 Č. 4 c. ř. s.) vytýká žalovaná, že odvolací soud má neprávem za to, že žalobci nejsou vázámf reversem, j~mž
se jejich předchůdce Petr Č. vzdal při stavební komisi dne 31. května
1894 za sebe a své právní nástupce náhrady škod, jež by povstaly -dolováním. Než neprávem. Jak z výměru okresního hejtmanství, jímž bylo
dáno povolení ke stavbě sporné budovy, plyne, nebylo povolení to udě
leno pod podmínkou tohoto zřeknutí se náhrady, a netřeba proto řešiti
otázku, jak by se věc měla, kdyby tomu tak bylo. Podle protokolu o stavební komisi došlo při ní mezi předchůdcem žalobců Petrem Č. a zástupcem tehdejšího majetníka hor, předchůdcem to žalované, k dohodě
ve smyslu § 24 stavebního řádu pro Slezsko ze dne 2. června 1883 Č. 26
z. z. slez., podle níž se Petr Č. jako stavebník zřekl za sebe a své právní
nástupce náhrady škod, jež by na obytném domě pódzemním dolováním povstaly. Tato dohoda je v stavebním povolení pouze konstatována. Základem jejím jest právo soukromé (§§ 1293 až 1295 obč. zák.)
a této povahy nepozbyla dohoda ta tim, že byla stavebním úřadem notiHkována. Ježto zřeknutí se náhrady škody v této dohodě obswžené nebylo vloženo do pozemkové knihy. nenabylo povahy reálního se zřek
nutí, nýbrž šlo tu 'jen o obligačni poměr mezi předchůdcem žalobců"
předchůdcem žalované, jehož by se ovšem žalovaná jako universální
sllkcesorka - neboť fuse je universální sukcesí - mohla dovolávali
vůči Petru Č., nemůže však tak činití vůči žalobcům, ježto na ně přešly
podle § 443 obě. zák. jen závazky v pozemkové knize zwpsané a nikoliv
osobní závazky jejich předchůdce, o jaký závazek tu jde. Na věd ne-
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nk, že Petr Č. uzav.řel dohodu i za své právní nástupce,
touto dohodou je zavázati nemohl. Jest proto zminěný revers vůčí
lobcům bezúčinný a nemůže dovolatelka z důvodu tohoto reversu
pírati žalobcům požadovanou náhradu škody. Rovněž neprávem
dovolává žalovaná ust"novení § 106 o. hor. z. Podle .tohoto z!rlkolmi'h Q
ustanovení neodpovídá majitel hor za š'kody na budovách, jež
zeny v dolovém poli teprve po jeho propůjčeni bez úředního sta!vebního
povolení. O takové budově nemůže býti zde řeči, když ke zřízení sp'ornté
budovy bylo uděleno stavební povolení výměrem okresního hejlman:ltVí
Bylo-li povolení jedenkráte pravoplatně k stavbě dáno, 'jde o budo'""
postavenou s úředním stavebním povolením ve smyslu § 106
zákona, i když budova nebyla postavena přesně t"k, j"k bylo
V okolnosti této lze spatřovati jen přestupek podle § 111
řádu, neodnimá však okolnost tato takové budově povahu
s úředním stavebním povolením postavené podle § 106 o. hor.
proto rozpor se spisy (§ 503 Č. 3 c. ř. s.) v dovolání uplatňovaný
podstatný pro rozhodnuH tohoto sporu. Dále vytýká žalovaná, že ji neprávem bylO' uloženo provésti opravy in natura za příplatek'
strany žalobců. Po'vinnost žalované uvésti' dolováním poškozenou budovu v předešlý stav jest odůvodněna ustanovením § 1323 obč. zák.
Musila proto dovolatelka býti povinnoU' uznána k odstranění, důlních
škod a nemůže se cítiti v tomto směru stíženou. Jde-li o škodU' na nemovitostech povstalou jednak dolováním, jednak z příčin jiných, tu
podle ustálené soudní prakse odsuzuje se majitel dolu, rozsudkem také
k odstranění škod, kterých nezpůsobil dolováním, n.ejde-H bez oprav
těchto škod provésti, opravy škod způsobené dolováním a ukládá se zároveň v rozsudku majiteli nemovitosti částka ciferně určitá, kterou musí
přispěti majiteli dolu k stavehním nákladům. Nepochybily proto nižší
soudy, když v tomto případě se tak zachovaly, a je bezvýznamné, že
podH žalobdl převyšuje o něco podÍ'! žalované na škodách.
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Duvody:

mění-

,rávnímu nazoru rekursního soudu, že
vymáhapCI ventel odporUje P dl §§ 54 č 3 a 55 ex. ř. vzhledem
v souzené,;, případě, ne~íd?~~~bkb~ /s. v exekučním návrh~ tvrdi~i ~
na d~Or~~y,~epk~~:e~á;ka exekU'cí dotčená je zaba,vi!eln.á, hže ]e h-~V.~~I
prokaza I, z . ,
. ' . n'vadž již ze znem navr II Je zreJ '
a hylá k vyplate ,~ouk~z~na; po e ' j 'íeí plnění, že tedy jde o poMe' . 'de o pravidelne, meslčne se opoe uJ
I § 299 ex. ř. pro
~~Jku záležející v ?Pětují~ch .~e ~UC~~~~~~ ~~:r~r~. ~ymáhajíci věřitel .
které neplatí předpl,sYbuv,e e~e o náv~ohledávka která záleží podle ná'e však na omylu, ne ol za av,:
, . . . ' očívá svým důvodem
~rhu v plnění pra~i~elně t~~~in~r:~it~P;~~t~C~~:;'~Pza přes početná předv povinnosh zames n~va·
, . "es očetné představení. To ovšem
stavení z~l~štn~ odmen,u za k:zldeu,f:Ží Ppovinnému výkon tohoto, díla,
předpokl"d~o ze .zam~s\~~ak~erém měsíci, a závisí na vuli za~estna
pokud se tyce sluzby
..
. ého tímto způsobem také zamestnatl,
vatelově, ;;da.a pokud mIll! Povl~~d~vlm tomu vyhověl. Jde tedy O,?r~:
a zda povmny bu~e s. to, aby po
1151 obč. zák. a násl., pn nlZ
vedení služeb v ramcl s,;,louvX ~~dle ~veno nebo není-li při službách
nárok. na odměnu, .~e~í-h mc JI~;e o ~~diž zapraven po výkonu sl~že~'
takoveho druhu pneh? )ob6~ J.'
za tyto zvláštní. výkony nesouvlsep
(§ 1154, odst. 1 obč ..za~..
m~ny
.
láceti podle odst. 2 § 1154
. se stálým platem povlnneho, kt,:ry se. ma vyp I'delné důchody ve smyslu
.
I I' e také povazovatJo za prav,
o
dO
obč. zak., ,a ne ze
b' r důvod k pobírání opětujících se ducho ~.
§ 299 ex. r., pro nez musl y I
' . případě není ježto tvrzené opeTakového p!ed!~okl~du ~ sOll'z~n:maměstnavatelově, zda a pokud potující se pl~en~ Je Z~~IS!~t n~ ~u~o:ažení zvláštní odměny. Ostatně reskytne povmnemu P;I eZI os
,
I lnění ono za pravidelný dúchod
kurent i v návrh~ sam n:po,:az?~a?
isům zákonač. 314/20, pokud
služební,neboť navrh nepnzp~o~~1 g~~~ha zabavené pohledávky vyžase týče č. 177/24 Sb; z. a. n. a e . ohledávk v tom kterém měsíci
dovala, aby dlvadelm sprava tvrzene
t' oJázala čili aby o nich
vypočetla, Hkvidními je ~č~nilaoh~ ~'~k~~~ \~niklých a' splatných v tom
jednala jako o samostatnyc hr . / s aprávním názorem rekursního soudu
kterém měsíci. Je proto. sou- aSI I ..
vysloveným v napadenem usnesenI.
",

vv'

•

ov

•

P

čís.

15373.

Pro zabavení zvláštního honoráře člena operniho sboru Národního
divadla v Praze za představeni hraná přes počet zahrnutý v pevném
měsíčním platu platí ávorský dekret čis. 291/1838 Sb. z. s.
c

(Rozh. ze dne 9.

září

1936, R I 805/36.)

čis.
.

15374.

"k .. komisní smlouva úvěrová?
ZapuJc a ct ..
dal komitentovi inkasované peníze a
Povinnost kOmtStOl1are, aby vy b I o edenlm svěřeného obchodu.
postoupil mu pohledáVky, kterych na Y pr v
•

o

ov

P l' V Ý S o u d povolil vymáhajícímu věři,teli exekuCÍ zabavením po.hledávky, jež přísluší povínnému 'jako členu Národního divadla v Praze
proti tomuto divadlu za představení hraná přes počet zahrnutý v pevném měsíčním platu. Rek u r sní s o ll' d návrh zamítl.
Ne j vy

Š

š í s o u cl

nevyhověl

dovolacímu rekursu.

(Rozh. ze dne 9. září- 1936, Rv I 2377/34.)
,
."
b
. eho konta poskytla podníku
Žalobce dal Z~IO~a?~ČkPnkzazJr;kl JZei vY1Půjčitel musil platiti žalov Ř. konlokorentm zapUl u.
,

_

-

Čis.

Čís.

15375 -

769

15374 -

768

.'

vané, obdržela podle ujednáni stran žalovaná jen kvotu ke krytí nákladu
a režie, ostatní úroky bylo odváděti žalobci. žalovaná byla k výpovědi
zápltjčky oprávněna toliko za souhlasu žalobcova a musila vypověděti
zápůjčku, dostala-li od žalobce k tomu příkaz a jemu vrátiti splacenou.
částku. V písemném a osobním styku stran byla pohledávka ta označena vždy jako transitní zápůjčka a byla zapsána do konta I. Na venek
byla žalovaná nominální zapůjčovatelkou. hmotně jednalo se o pohledávku žalobcovu proti podniku a žalovaná spravovala tuto pohledávku
jen jako důvěrnice. Dne 5. července 1933 vypověděl žalobce žalované
toto správu a žádal, aby uzavřela ve svých knihách konto I a vyúčto_
vala je s protikontem podniku tak, že v knihách má býti vyjádřeno, že
žalované ji'ž nepřísluší žádná pohledávka proti podniku a že také žalobce z tohoto obchodu nemůže již nic požadovati proti žalované.
žalovaná se však zdráhá předsevzíti toto knihování přes to, Že jako
zmocněnec žalobcův jest povinna přenechati 'mu jako zmocniteli veškerý
výtěžek z tohoto obchodu. žalobce se proto domáhá výroku, že žalovaná jest povinna postoupiti mu pohledávku, již má proti podniku v Š.
Niž š í s o u d y uznaly podle žaloby.
NejvyŠši s oud

nevyhověl

dovolání.

Důvody:

žal,obce dal žalované k disposió . částku 1,000.000 Kč, aby zatuto částku firmě E. v Š. jako kontokorentní zápůjčku za blíže
ujednaných podminek. žalovaná nesměla jmenované firmě udati původ
zapůjčených peněz a směla zápůjčku vypověděti jen se souhlasem žalobcovým. žalovaná byla povinna veškeré částky, které jí zmíněný elektrárenský podnik po výpovědi zápůjčky vrátí, ihned dáti žalobci k disposici. Z úroků placených podnikem byla žalovaná povinna dáti žalobci
k disposici jich část. Kdyby žalovaná pokládala z důvodů jistoty výpověď zápůjčky za žádoucí a žalobce nesouhlasil s výpovědí, měl'a býti
žalovaná oprávněna odmítnouti písemným prohlášením rutení za vrácení zapůjčené částky. Z toho je viděti, že stranám nešlo o zápůjčku;
nebylo úmyslem stran, aby peníze odevzdané dovolatelce byly jí. přene-'
chány k dočasnému užívání podle její libovůle za to, že musí po
určité době vrátiti stejný obnos (§ 983 obč. zák.). Dovolatelka musela
s odevzdanou částkou nakládati způsobem předepsaným žalobcem, měla
na účet žalobcův, ale vlastnim jménem poskytnouti firmě E. v Š. zápůjčku, musila výhody plynoucí z této smlouvy o zápůjčku až na
určité procento za vlastní výlohy přenechati žalobci, kterého ovšem
také stíhaly újmy s tímto obchodem spojené. Dovolatelka se mu'sila
při provedení smlouvy o zápůjčku říditi příkazy žalobcovými, třebas na
venek vystupovala jako zapůjčHelka vlastním jménem a byla po vrácení
zápůjčky povinna dáti vrácené částky ihned žalobci k disposici. Dokud
vypůjčitelka, firma E. v Š., žalované vypůÍ'čené částky nevrátila, nebyla
tato, vyjímajíc případ ručení za pomšení obdržených příkazů žalobcových a za zanedbán, péče řádného kupce při jejich provedeni, povinna;

"

ržené od žalobce k shora uvedenému

~v~~o vrat~\a ca~~~Yb ?t~dj'menovanému elektrárenskému p,odniku
Zapulčka me a tU,IZ Y
'.
a na 'eho účet pouze zalobcl
poskytnuta žalobcem z J~ho prostr~dk~ ŮjČkoJ avšak ~ůči vypůjčiteli
ze

o

měla příSlušft.iak~Sf;~!~~~I~~~ikn:aIO~~~,

nýbrŽ k jeho přikazu a ~ eho
nevystupoval tj lkašlo tudiž mezi stranami o komisní smlouvu u~erko
zájmu dovo a e : .
60 obch zák. Jest proto naro Y
vou (Kredit~ommlsslOn), pOd~eu~!ii 3 oále př~dpisů o komisní' smlouvě
z toho pomem pll~ou~ tO~ a jež~o komisní- poměr jest zvlášť up;a.podlemČ~r~~~n:' Z;~ain~h~ 'm;.'ndátu, i podle předbpíhsů §§k 1oo§210;9~a;~:
veny
" I ' Podle čl 361 o c . za .,
obč. zák. o z,:,~cn~~a.cI sm ouve. ěnec ovinen přenechati komitentovi
zák. jest k?mlSlO nar )ak~ zmocn du Pocháze'ící a plniti mu to, co mu
veškerý UŽitek ze sve:~~e~? ~~~o tudfž komi;ionář komitentovi- jednak
z kOl1?i~nkí smIOU~yp:~I:eUSj·~'dnak postoupiti mu pohledávky, kt~rých provydahlll asovane,
'ce vlastním jménem, ktere ale v povedením svěřeného obchodu n~b!,l s.'řem nebo 'eho věřiteli platí za poměru mezi ko~it~ntemza t k~~I~~O~~ žalovaná n~ujednala zvláštní provisi
hledávky komli~nl?vy. č"l o za' vrácení zápůjčky vypůjčitelem, .firmou ~.
de! credere, a o IV ru I a . ,
'I mezi. s ornými stmnaml o pomer
v Š.,. n~lze )e~tě VY~O~?,v:tI,. ~~t~e~j~dnáni z~láštní, provise~el creder~
kQmlsm, n~brz o :apujc u, !
'alované jako komisionárky, jehoz
za převzate r.učem ~yl.o prave~ ~dst 3 obch. zák.). Nepouži·ti tohoto
'hu založeného právního poměru.
ovšem nemusII~ pO.UZltI (čl. ~7 :
oprávněni' nema vlivu na pravm pova

půjčila

čis.

t

15375.

Ke šlwdě podle § 46 obč. zák. nálež! i, to, C? sn~ťt:n:~!lO tím, že
vzhledem k ~asnoubeni a s!!bekněmu '~::d~I~~~~ :dY i za dob~ po ZfUPokud ma snoubenka naro na na
šeni zasnoubeni.
(Rozh. ze dne 9. září 1936, Rv I 2378/34.)
,

d

'h'

'hrady za škodu vznikloU! jí

žalobkyně se ~a žal.ovanem ,~m~ ~ůnav nezaměstnanosti a pla-

d' tvrdíc že své za městztrátou místa, dale nahrady pnspev
. "č' nty do doby dokud se neprov a"
"' '
cem meSI' 111 re
,.
bení se žalovaným a nastávajlcl
nání opustí.la vzh!~d~,,!, k svemu ~:~~~u částečně podle žaJloby, o d v 0sňate,k s 11I";j ~ ~z S} Sp?i~O~~n žalJbkyni až do případného jejiho
I a CI, s.o u, , a,' ze r
rosince 1930, jinak žalobu zamítl.
provNdam me~I~~e Sl 00u KdČkdOdo~ofáni žalo,bkyně do zamHající čásU roz0 l·.·
,ejvysS
hdť
sudku uložil prvému soudu nové jednání a roz o nu I.
Důvody:

,
I bk . epřisluší z důvodu § 46 obč.
Nelz" při svědčiti názoru, ze ž.~ o ' lm n, t . f
Y L a příspěvkú
zák. náhrada za škodu vzniklou jl ztratou mis a u lfm·
..
C!v!lnl rozhodnuti XVIII,

-

Čís.

_

15376-

čís.

15377 -
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nez"městnanosti, ježto prý nejde o náhradu za skutečnou
tečnou škodou, kterou snoubenka následkem odstDupení
zasnoubení utrpí, jest rozuměti každé zmenšení majetku
k němuž by bez zasnoubení- nebylo došlo. K takové újmě

v

:

sn()ub'enlk:v.
náleží
to, co snoubence ušlo tím, že vzhledem k zasnoubení a slíbenému
želství opustila místo. Zalobkyně byla zaměstnána u firmy L.a '''''Vll'
by bývala propuštěna. Tohoto zaměstnání' zanechala dne 17. llSl:OPactl', ď
1930 vzhledem k svému zasnoubení a slíbenému jí sňatku Se LaIIOv,a_
ným, k němuž se odstěhovala do společné domácnosti. Orluštěním
hoto místa ušla žalobkyni jednak mzda, jednak podpora v ne:,anléstna_
nosti, která by jí byla bývala od l. března 193,1 vyplácena,
bývala pracovala dále u firmy L. omezeně vždy jen 14 dnů se
přerušením práce. Avšak přesto nelze žalobkyni přisouditi tento ušlý
výdělek za dobu od 15. září 1930 do 15. dubna 1931, ježto žalobkyni.'
žila po tuto dobu ve společné domácnosti se žalovaným, který jí poskytl
výživu. To, co žalobkyni v uvedené době ušlo na výdělku a od l. března
1931 též na podpoře v nezaměstnanosti, bylo by sotva stačilo na
výživu, kterou by si byla musela opatřiti sama, kdyby nebyla
živena žalovaným. Z toho vyplývá, že žalobkyně opuštěním místa,
pokud žila se žalovaným ve společné domácnosti a byla jím živena,
žádná škoda nevznikla, poněvadž by byla jinak spotřebovala svůj výdělek na opatření výživy. Dovolatelka odůvodňujíc svůj nárok na náhradu ušlého výdělku a podpory v nezaměstnanosti za dobu po zrušen.í
zasnoubení se žalovaným tvrdila, že přes veškerou námahu nemohla
ani u své dřívější zaměstnavatelky, ani nikde jinde, najíti zaměstnání a
že při nynější velké nezaměstnanosti je po dlouhou dobu vyloučeno, aby
dostala nějakou práci. Prvý soud přisoudil žalobkyni takto odůvodněný
nárok, aniž však z uvedeného tvrzení učinil nějaká zjištění. Odvolací soud,
vycházeje z jiného právního názoTU', nějaká zjištění v tom .. směru anf
nepotřeboval a tento nárok žalobkyně zamítl. Věc proto není zralá.
k rozhodnutí.
čís.

15376.

K vlád. nař. čís. 77/36 Sb. z. a n.
Nebydlí-Ii nezaměstnaný dlužník jako vlastník domu, jenž je před
mětem dražby, v tomto domě, neslouží tentok přlmému ukojení při
měřených nutnÝch potřeb dlužníkových, třebas nájemné z tohoto domll.
jest jediným příjmem dlužníkovým, z něhož. hradí nutná vydáni.
(Rozh. ze dne 9.

zář.!

1936, R II 297/36.)

Povinný, o něrrtž bylo zjištěno, že jest nezaměstnaným ve smyslu
§ I vlád. nař. čís. 251/35 Sb. z, a n., domáhá se dovolávaje se před
pisu § I vlád. nař. čís. 77/36 Sb. z~a n., by byl povolen odklad dražby
j,eho ROm!!. P r,v Ý . s o u d, uznal p,odle návrhu, rek u r sní s o ud.
,návrh zamítl.
.
, ."N e j vy š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
11;-'

:.

Dů vody:

škodu.

) '."

'.
·

•. , d'
který jest .předmětem dražby, jest
Jde jen I) to, zda .dluzn:kuv I u~', přímo k ukojení přiměřených nutpovažovati za nemo~ltou v:~' sd~~~~~~a a osob které proti němu mail
ných P?třeb nezame.s,t~an . ~ to ředpokládá ~stanovení § I vlád. nař.
zákonny narok na VYZIVU P OhlPbýti povolen odklad dražby t.ohoto
čís. 77/36 Sb. z. a n· o a y m
. 30 červnu 1938. Bylo-ll exepředmětu exekUcí ??t:enéh? nd~U~~?: JOdraieném domě nebydH, nýbrž
kučním soudem ':Jls:eno c ze .,
'kům neslouží tato nemovitá věc,
že má dum pron~Jaty dve~a naJe~f~ém~ ukojování přiměřených nulkterá jest předmetem drazby, ~ P . d ná'emné z tohoto domu jest jených potřeb dlužní~o~ých: To, ze,~~: hradí nutná vydání, nerozhoduje,
diným p~íjmem ?lu~mkr.Y~' zo~~b neslouží tu, přímo nemovitost sama,
poněvadz k ukoJem nu nyc P
.. ní Není tu tedy předpokladu ve
nýbrž jen vý.ttěŽel~dzen!~IOp~~yp~:~~:ní ~dkladu dražby na dobu po 30.
smyslu § 1 Cl . va.
.
červnu 1938,

b

·
·
..

čís. 15377.

b ah ' teJné předpoklady jak ve sporu
. Vydrženi služebnosti má o s ~v~ ~, na ochranu služebnosti (kono žalobě zápůrčí, tak i ve sporu o za o e
lesomi žalobě). o od 'ch . dnoho z těchto sporu lze použiti ve sporu
Výsledků pruv . Rl
Je
' I b' konlesorni může zniti též jen na svolení žaža~ch°bnkl pvrk~:d~ ~~:b:OSti
do pozemkové knihy.
.
lovany
(Rozh. ze dne 9. září 1936, Rv II 1224/34.)

druhém..

b

Srov. Sb. n. s. čí,s. 9820, 11630.

, .
k ' žalovaných služebnost peŠl
Zalobci tvrdíce, že vydw;h .~a pozJm ?ha'í se žalobou výroku, by
stezky :- C?Ž ža~o~aní ,pop!rap svoÍiti °k~\nihovnímu vkladu této služalovan~ byh. ~~nam pOVm?>;:"1 Niž š í s o u d y uznaly podle žaloby,
žebnosh na JeJIch poze~~~ 'd '
d Ů. Ve sporu žalobců Karla a RoD d vol a C i s o u d. z, tec o. u v o f' Adamu a Anně S-ovým (nyní
salie B-ovýcl~ (~Ynl,zall~v~nlch\PfiOvlýroku že žalovaným ani, osobně,
žalobců) v nemz se za o Cl oma a
' t ' h d . po pozemani jako' majitelů":,. ~e~lity bn;PřísIU!~ ~~~~~~~Sjst:u~o~in~i upustiti od
kové parcele patncI zal?
a z le byla žaloba pravoplatně zamítdalšího průcho?u po :ml~en k ea[c~cft neni' po právu. Třebaže v tomto
nuta a bylO vyrčeno, ze naro t za to že soud vzat za prokázáno,
sporu byla žalo~a. zam}tnu a 'pro , s orné . arcele., nemohou žaže žalovaní vydrzeh prav~ Chuz~kIP~, rohoto ~ozsudku domáhati se
lovaní Ad~m a J\nna S-OVl na. za. a ~o ozemkové knihy, poněvadž
vkladu prava sluze,bnosh vydrzeneho,
~etvoří rávo mezi stranami.
takové zjištění v duvodech r.ozhod~vaCICp~oto domfhati zvláštní žalobou
Žalovaní Adam a Anna S-OVl muse I se .
.
49'
v

•

,cut·

°

-

čís.

a museli v tomto sporu dokázati, že služebnost chůze po sporné pal'cele,
vydrželi. Jako důkaz o tom nabídli žalobci jednak svědky,
listiny, t. j.spisy okresního soudU) v J., kde ti,tíž svědci byli
o téže okolnosti. Prvý soud upustil od opakování důkazu vý!5Ie(:hem
svědků a připustil jen důkaz zmíněnýmí spomými spisy. Spisy ty
prvým soudem přečteny a na základě výpovědí tam slyšených •.',pŇ,....••
bylo prokázáno, že žalobci a jejich. předchůdci po sporné parcele
dm více než 30 let. Ačkoliv prvý soud v napadeném rozsudku nelwád(
přesně jména svědků, jejichž výpověď jej přesvědčila o tom, že ža![obci
a jejich předchůdci chodili po slu.žební parcele více než 30 let. jest
přes to míti za to, že se tak stalo na základě výpovědí svědků shora
uvedených, ježto tentýž soudce na základě výpovědi těchže svědků
v předchozím spom slyšených (lospěl k názoru" že žalobci právo
žebnosti chůze vydrželi. Důkaz výslechem stran byl zbytečný, dokonce
nepřípustný, stačily-U jiné důkazy k vysvětlení sporné látky (§ 371
c. ř. s.). Výtka. že prvý soud opominul pojmouti do protokolu námitku
žalovaných, že žalobcům přísluší chodník veřejný, knihovně zajištěný
a mnohem vhodnější a pro žalobce přístupnější, vedoucí ve vzdálenosti
asi 100 m od sporného Chodníku pro panující pozemkovou parcelu,
kterým mají bližší spojení se svým domem a městem, že sporného chodníku vůbec nepotřebuji a spor vůbec se žalovaným vedli ze msty, je
bezvýznamná. ježto i kdyby to tvrzení bylo pravdivé, nebylo tím nijak
dotčeno právo žalobců na chůzi po sporné parcele. Nebylo zapotřebí
vésti důkaz svědky shora uvedenými proto, že žalovaní v prvé stolici
jen namítli, že žalobci nemusi mf.ti chodník vložený do pozemkové knihy
a mohou i bez vložení do pozemkové knihy používati chodníku, že žalovaní nežádali před tím. aby chodnik byl vložen do pozemkové knihy
jako služebnost a nechtěli toho. Tím žalovaní nepřímo připustili, že žalobcům právo chůze po sporné parcele pří'sluší. Poněvadž Jen, kdo vydržel právo nebo věc, m.ůže proti dosavadnímu vlastníkovi žádati u soudu
přiznání vlastnictví a přiznané právo, pokud je předmětem veřejných
knih, dáti do nich zapsati (§ 1498 obč. zák.), nepochybil prvý soud
po stránce pl'ávní, vyhověl-Ii žalobě.
N e j vy

Š Š Í

so

II

d

nevyhověl

dovolání.

Důvody:

Vydržení služebnosti, namítané s úspěchem ve sporu negatorním,
neb uplatňované se "darem v žalobě konfesonní, předpokládá co dg.
svého obsahu stejné náležitosti. (§§ 523, 1460, 1477 obč. zák.) a tedy
i stejná skutková zjištění. Nebylo proto též závadou, jestliže nižší, soudy
v rozsuzované žalobě konfesorni došly k závěru o vydrženi služebnosti
žalobci na základě svědeckých výpovědí sepsaných v předcházejícím
sporu negatorn~m u okresního soudu v J. mezi týmIž stranami vedeném,
jen když byl důkaz spisem tím též nabldnut, neboť protokol' o výslechu svědka jest veřejnou listinou tvořící plný důkaz, že svědek skutečně vypověděl, co v protokole je osvědčeno (§ 292 c. ř. s.) (rozh.
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.. sou d y samo statně na základě
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.
okresního soudu v J. ZpoStl y, ze z . "nného důkazu spornyml' ~plsy ,
ok vou arcelu tam přesně
:1S~ci vydrželi služebnost. chu~e pre~ poze~ °žalob~i domáhaji podle
;značenou dle ,§ 14~17 dOb~',:aa~i~f:~~~~i na uvedeném služ:bní.m po§ 1498 obč. zak. v a u e
, I bn' žádání stačilo by ovsem k dozemku ž~lova?ých. Pokut Jd~e ož~~o~d Idomáh;li toliko vjištění, ~e ~Iu' eni úcelu z"loby, kdy y.
d '
z'e z'alovaní J'sou povinni' to
s az
..'
1 ť aná Je vy rzena a
b
st
. žebno
Pbml!, ~:~ an~o~ákladě pravoplatnéh.o rozsu~ku o tom
1 ?YI§O 43~
uznaÍl, ne o JIZ
"
(§ 481 obč zak a ana ogle
možno dosíd vkladu !éto s,luzeb§~~~ odst 5 ex: ř.). 'Nemůže býti však
obč. zák., § 33 d) k~.lh. zák. ~ e žalobci domáhají na žalovaných nadúspěchu žaloby na ujmu: kdJ.z ČS , všem bylo třeba otázku vydrženi
bytečně dolo.Ž~J:' .Vkla~ned" prll , eml'~k o J'e patrno z dÍtvodů napadeného
služebnosti rcslÍ! preJu ICle ne,
rozsudku.
čis,
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."
•
úradov ciel'om zadováženla koncesie,
lntervencJa u ztvoostenských
'..
dob' m mravom a nezaoplerajúca Sll I~ o o"?hbnudu'zn~~vys~~t;ýc.~~ov 3m vzniklých.*)
kladá nárok am na na ra
o
(Rozh. z 9. septembra 1936, Rv IV 173/36.)
,
'erejná obchodná spoločnosť vypodl'a prednesu žalo~y I. z,alo~a~~ ~anú hoci z právneho pomeru,
plnila kryciu zmenku, zalobnl.km; l krycel zmenky proti žalobníkom
,lnenú neop'rávnene na 10.000
ktorý bol základom odevzdama eJ o
. úadnu pohl'adávku .nemala; zm~n~~~s~y~ banky, ktorá 'ju proti žalobKč eskonlovala I. zal ovana s~o o.
ko dobromysel'nej nabyvatel'ke,
nH~om uplatnila ~ ke~že ?r?ÍI teJto'la~niť boli odsúdeni na zaplatenie
žalobníci nemohlh sVOJe namlettr u~ t "de domáhali sa žalobníci na
10.000 Kč s prísl., žal?bou, ~I to~~ ~aiov~ných jej členoch, aby slol. žalovanej spolocnosh a na : - KČ ktorou SUl~OUI by boli poškodeni,
žili do súdn~ho dcp~Zltu 14.984 gOlatif. žalovaní bránili, sa proti ~alobe
keby museh dotyčnu~menku vyp I .'ť
10 000 Kč a eskontovat, lebo
tým, že boli opráv~em zm,enku vY'P ,n~. n~ ; tejto výške, medzi iným
majú proti žalobmko',?, ~oz~e, Plo~l~k~~ řntervenovala 1. žalovaná spoz tohoto dovodu.: N~ zla os zoak~esného úraduciefom zadováženia holočnosť, resp. 1.eJ zast~pc~ ~k
'ej zástupca nazákl'ade svojej osobstinskej kon~esle pro z~lo n~ oVf J okresného úradu žalobníkom túto
nej známostI s dotyčnym re eren om 'kly I žalovanej spoločnosti hokonces~lI aj vym0h.0l. IntervenclOu u~~~ do ~ídlaokresného úradll' ~ i~~
tové vydavky, totIz za dve c;g~:č žalobníci astatne výslovne SI'Ublh,
útraty pobytu tam: 360
za latia
že hotové výdavky intervencI~ zalovanY'?t .1 POd ~ Ů' I a c i s ú d uznal
. d. " e' s t o I ic e zal obll' zamle o .
'b
'.
Su
~rv J
. šl< . 1 450'75 Kč a odsúdi! žalovanych, a Y sOžalohný narok len po vy, u .
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lidárne složili túto sumu do súdneho depozitu. Ináč žalobný nárok
a to ~j dotyčne hotových vý~avkov spomenutej intervende, o k~~=
ryc~ v..svojlch d,:vodoc!, vynekol, ze J. žalovaná spoločnosť bola opráv_
nena zladať od zalobmkov lch nahradenie a zahrnúť ich do sumy na
ktorú zmenku vyplnila.
'
. Na j v ~ Š Š. í s ú d rozsll'dok odvoladeho súdu zmenil a sumu, ktorá
ma ?yť slozena do súdneho depozitu, zvýšil o 660 Kč t. j. na 2.110 Kč.
SvoJe rozhodnutIe v tomto smere od 6 vod n i, I takto:
. P,:~há intervence l. žalované strany, resp. jejího zástupce Z. u přísluš
oych zlvnostenských úřadů, opirající se o osobní známost' nemůže založiti
platný n.árok hlovanýc!, proti žalobkyn,i na náhradu vydáni spojených
s ta~ovyml l?tervenvčmn:~ . zákroky, j:žto takové intervence se příčí
dob~ym mravum vyzadUjlClm, aby kazdé úřední jednání v zájmu jed~othvce bylo v souladu s právním řádem a nevylučovalo důvěru v obJektIvnost a nestrannost úřadů. Bylo proto odpočítati z pohledávky žalo~ané strany i cestovní výlohy (300 Kč
360 Kč) jež prý jí vzešly při
mtervend ve věci o udělení živnostenské koncese.'

u~nal

+

čís.

15379.

K § 14 zák. čís. 68/08 z. z. čes.
• Ne?i-Ii jíž pozůstalý man~el vlastnikem usedlosti, jež' byla za života
zus~avltelova ve spoluvlastmctví obou manželů, není tu podkladu 'pro
projednáni pozůstalosti podle zák. čís. 68/08 z. z. čes. o statcich střednl
velikosti. Z předpisu § 14 zák. čís. 68/08 z. z. čes. může odvozovati
nápadnické právo jedině pozůstalý manžel.

775

. líelů <l!by pozůstalý manžel ji převzal, pokud ovšem tomu neodpo-

· ma; usta~ovení poslední vůle zůstavitele, svatební nebo dědické smlouvy.

· ~lm zpusobem může zase hospodářská a právr~.í. jed~ot~a v:.~ukou. po-

. zůstalého manžela býti utvořena. V souze~ém pnpad.e vs.ak Jl~. ~enI po· zůstalý manžel vlastníkem druhé polOVIce nemOVItostI: a 11m ~pol~ajitelé a dědicové (než manžel) nemohou z ustanovem § 14 CIt. za~
~ona odvozovati nápadnické právo. Výklad ten není v rozporu s § 3 z. z.
č's 68/08 pro čechy neboť § 14 upravuje zvláštní' případy, kdežto
IO;lŽití zásad v § 3 výslovených předpokladá, že jde o rolnický statek
~eomezeně podrobený předpisům tohoto zákona,
čís.

15380.

K §§ 63 a 67 vyr. ř.

Vymáháni vyrovnacích splátek na vyro~acim ručiteli. vv.
.
Kdy a kterých vyrovnacích splátek se muže vyrovnací ventel dOC?ahati na vyrovnacím ručiteli exekuci podle § 63 vyr. ř. a kdy a kterych
•
.
splátek žalobou.
. Ztráta lhůt pro nesplněni vyrovnáni vyrovna~~ d!užní!'em nastáva
proti vyrovnacimu ručiteli jen, když to bylo zvlášť uJednano.
(Rozh. ze dne 10. září 1936, Rv I 41/34.)

!'I.~ ž š í ~ o u d y ?evy!,ověly návrhu Vlasty H-ové, by pozůstalost
po J~Jlm otCI byla projednana podle zákona čís. 68/08 z. z. čes. o rolntckych usedlostech střední velikosti.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

Zalující firma přednesla, ž~ vyr~vnací .dl~žník, ač byl upomenut do~
poručeným dopisem, nezaplaltl' dluznou treÍl' vyrovnacl kvotu v ~denn!
lhůtě k tomu mu dané a že důsledkem toho oživla podle § 67 vyr. r. cela
vyrovnací pohledávka. Poněvadž se ~a .,její ~apl~c~ní za~učila man.želka
dlužníka jako rukojmí a plátce, domaha se zalujlcl na nI zaplacenI c.elé
vyrovnací pohledávky (po srážce zaplacených pr,:~ch dv,?u vyro,:naclch
kvot) s úroky z prodlení. P r v Ý S o u.cl uznal castečne podle zaloby.
O d vol a c! s o u d žalobu zamítl.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

Důvody:

Důvody:

(Rozh. ze dne 10.

září

1936, R I 857/36.)

~ozůstalostni soud opominul řešiti otázku, zdali usedlost jest vůbec
ro!ntc~ou usedlostí ve smyslu § 1 zák. Čí,s. 68/08 z. z. čes. Ale toto opo~J1In~ÍI ~em~ v projednáva.né':1 případě vlivu na rozhodnutí věci, poně

vadz zustavltelka nebyla JedInou vlastnící této nemovitosti. Na stalek
]s.oucí ~e vlastnictví osob, i kdyby jinak spadal pod ustanovení, uvedeneho,. z,,;kon.a, vztahují se jeho předpisy jen tehdy, jsou-li spoluvlastníky.
n;~nz~le a J.eden ~ nic~ .zemře bez potomstva (§ 14, odst. 1), pokud se
tyce, jsou~h tu SIce delt z tohoto manželství, ale schválí-li poručenský
s?ud, aby pozůstalý manžel dědickou polovici převzal (~ 14 odst. 3--5
CIt. zák.). V k~ždém ~ří'~adě však jest předpokladem pro po~žití zákona
o posloupnoslt v rolmcke usedlosti střední velikosti jsoucí ve vl'astnictví

Zalobce spatřuje právní mylnost v ná~oru odvolacího s?udu, ž~ mů
že-Ji vyrovnací věřitel pro SVOll' pohledavku za vyrovna~l,? ručltele~
vésti exekuci na základě exekučního titulu podle § 63 vyr. r., Je zbytečne,
by se domáhal žalobou dalšího exekučního titulu pro tuto pohledávku,
a že učiní-Ii tak, jest jeho žalobu již z tohoto důvo?ll' zamítno~ti j~ko
bezdůvodnou. Leč tento názor odvolacího soudu lest spravny a Je~~
ve shodě s rozhodnutím nejvyššího soudu čís. 139~7 S~. n. s., na n:z
se pro stručnost odkazuje. Odvolací soud po~hybll ovse.m v t~n:' ze
z uvedeného důvodu zamítl žalobu co do cele vyrovnaclm dluzmkem
dosud nezaplacené částky 2.187 Kč 50 h. Ustanovenín: § 63 vrr. ř. byl
utvořen nový exekuční titul, na jehož základě lze véstI exekUCI uhrazo-

~ Čís.
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~

vací pro vyrovnací splátky podle obsahu vyrovnání jíž dospělé a exekuci zajišťovací pro vyrovnací splátky podle obsahu vyrovnání ještě
nedospělé, osvědčí-Ii věřitel nebezpečí naznačené v § 63 (1) vyr. ř.
Zákon vša'k v § 63 vyr. ř. nestanoví, že nebyla-Ii zapravena vyrovnací
splátka již dospělá, lze na základě tohoto exekučního titulu vésti uhrazovací exekucí také pro ostatní, splátky, jež podle obsahu vyrovnánÍ'
ještě nedospěly. To neplyne ani z ustanovení § 67 vyr. ř., ježto nehledí-Ii
se ani k tomu, že ustanovenf § 63 vyr. ř. ,neposkytuje výhody dlužníkovi,
nýbrž věřitelům, oživne nesplněním vyrovnání sice celá pohledávka, a to
i s případným exekučním titulem, ale tím se nic nemění na obsahu vyrovnání, natož na dospělosti jednotlivých vyrovnacích splátek. A proto
i v takovém případě mťtže vyrovnaCÍ' věřitel vésti exekuci na základě
exekučního titulu' podle § 63 vyr. ř. jen k vydobytí vyrovnacích splátek,
které podle obsahu vyrovnání již dospěly, a trvá-Ii na ztrátě Ihůtá na .
okamžitém zaplacení i těch splátek, které podle obsahu vyrovnání, ještě
nedospěly, a nemá-Ii pro ně exekučního titulu z doby před vyrovnáním,
nezbývá mu, než aby si pro ně opatřil exekuční titul žalobou, kterou
v tomto případě nelze zamítnouti' jako zbytečnou. Byly-H tedy zažalovi>ny proti vyrovnacímu dlužníku nebo ručiteli vyrovnací splátky, jest
vždy zjistiti, zda zažalované vyrovnací splátky podle obsahu vyrovnání
již dospěly. Rozhodujícím v tomto směru není den podání žaloby, nýbrž
den vynesení rozsudku soudu prvé stolice. Byly-li v tento den vyrovnací splátky již dospělé, může vyrovnací věřitel k jejich vydobyti vésti
exekuci podle § 63 VyL ř. a nepotřebuje jejich přísudku rozsudkem. Dů
vodnost žalobního nároku, která tu byla při podání žaloby, al'e před vynesením rozsudku již pominula, nemůže tu dojíti výrazu ve výroku rozsudku o věci samé, nýbrž jen ve výroku o útratách. To plyne i z ustanovení § 406 c. ř. s., které obsahuje všeobecnou zásadu, že stačí, ale
jest také nezbytné, by dťtvodnost žalobního nároku a předpoklady jeho
právní ochrany tu byly v době, kdy se vynáší rozsudek (srov. Sb. n. s.
čís. 6631, 7414, 8468). V souzené věci se žalobce domáhal na žalované
jakožto vyrovnací ručitelce žalobou podanou dne 18. července 1932 zaplacení 3.585 Kč 50 h, připadající na posledních pět vyrovnacích splátek, jeho dovolání však se týká ~iž jen posledních tří splátek v úhrnné
částce 2.187 Kč 50 h. Tyto splátky dospěly podle obsahu potvrzeného
vyrovnání dne 15. prosince 1932, 15. března 1933 a 15. ,června 1933,
tedy všechny po podání žaloby, ale jen jedna po vynesení rozsudku
soudu první. stolice dne 27. března 1933. Zamítací důvod, jehož použil
odvolací soud, dopadá tudíž jen na částky připadající na dvě splátky ..
dospělé dne 15. prosince 1932 a 15. března 1933, nedopadá však na \
částku: připadající na poslední splátku dospělou dne 15. června 1933.
V tomto směru neměla žaloba býti zamítnuta jako zbytečná, nýbrž jen
proto, že žalobní nárok nebyl ještě dospělý. Mylný jest totiž právní'
názor žalobcúv, že prý nesplněním vyrovnáni hlavním dlužníkem nastala podle § 67 vyr. ř. ztráta lhůt i proti vyrovnacímu ručiteli. Ustanovení § 67 vyr. ř. stanoví jen ztrátu výhod z vyrovnání na straně vyrovnacího dlužníka a pokud jde o vyrovnacího ručitele, stanoví § 67
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"'t I" roti němu zůstávaji obživllUtím
ř jen že práva vyrovnaclho ven e , p
Z toho I ne že proti
;:hleÓávkY za
jen,
.'
č hož zde nebylo neboť
rovnacímu rUČItelI naS ane
~Ylo-li to s vyrovnacím .ručitelem uJ~dna~I~~ni~a 'ako rukojmí' a plát-

VY~OV!lacímt dlu~n~~~~n~~1~tč~;~vnání Jr~ta' lhůt

žrloVant~ Přks:ozipil:ti\:~'::~~~te\I~V;:~s~UŠných s~l~tkách, ~dyby Ih~a~~

kyne s ,lm,.
..
I ne že se ztráta Ihut, nastala nesp nenl
dlužnik lak neučInIl. Z toho P Y '.
b ť odle § 1353 obč. zák. ne-

vyrovnání, na žal.ov~nou n:y.'ta~uJe, ~~e °nef se flIkojmí výslovně promťtže rukojemstvl. byh roz;movano d~.~ž b la žaloba zamítnuta co do
hlásil. Rozho?n~!1 .Od~0~CI~~:~';t~'5b h je;t tudíž v podstatě správné,
celé ještě zbyvapcI čast y '. tk 797 KČ 05 h případající na splátku
byť i žaloba mela co do
Y1933 býti za~ítnuta z jiného d.ftvodu,
dospělou teprve dnem 15. ervna
'..
oto že tato částka nebyla
než kterého po~žil oddv~lací sJ~dp'r~~:I~tg[ice leště dospělá. pokud jde
v době vynesenI r~zsu u ~ou
'...
dne 15 .. rosince 1932 a 15.
o úroky z pr?d}enI. ze SPlate~x~~~~~:;;~itulem a/příČině nichž)aloba
března 1933, Jez neJSOU kryty.
amítnouti proto že tento n<>Tokbyl
tudiž nebyla zbytečná; bylo o zalkobu.Z • k J'ak doliieno, proti žalované
v žalobě opřen o ztr<ltu Ihut, . tera vsa ,
nenastala.

gas

čís.

15381.

.
• •.
t nské společenstvo připojilo na vyKdy se můž~ číšník, J,:muz
e dodatek že neuznává vysvědčení
svědčení vydane mu zames~ava e em
a s 'olečenstvu domáhati náto pro .nesprávná da~ v n~ml:::~:!Žn~no ~ajlti si další zaměsllláni.
hrady skody prot o. ze mu y

z'fr

(Rozh. ze dne 10. záři 1936, Rv I 1574/34.)
• I.
.
společenstvu domáhá náhrady
Zalobce (číšník) se na za ovanem. h vy~vědčení že společenstvo
škody způsob:né ~u dodatkem ~a J.e'dOata v něm u~edená; pro tento
neuznává vysvedčem t~ero ne~p:avn~1 ed další vhodné místo číšníka
dodatek bylo mu zabraneno n.aJII I SI éllTI'.i Niž š í s o u d y žalobu
a ušel mu Um výdělek v zaza ovan vys.
zamítly.
N e j v y Š š í s o U d nevyhověl dovolání.
Dťtvody:

'h du škody jen o to. že žalo-

V odvolání opírá žalobce náro k na na. rav sve.dčenl· vydané žalobci
.' ".' a pracovm Y
,

vané společenstvo pnpO]IVSI n . d d t k' »~ jelikož data v uved·eném
H
jeho zaměstnavatelem ~ose.fem 'č d~ ~ ~o· se neuznává« ~ učinilo toto
vysvědčení jsou nespravna, vysv~ 'Ien~alobci dosažení, zaměstnání číš• dč . b cenným a znemozmo z '
.
I
vysve e~1 ez.
. . ' kt r \ by za svoji číšnickou práCI by v zaníka, takze mu usla odm~n.a, ted?? 'alobce 'J'ako důvod náhrady škody
městnání dostal. Uplatnu]e u I,Z z

-

čís.

_

15382 -

čis.

15383 -
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778

. tk ' poměrům jejich) nemluví
'j'e řízna!. Toto
stu ni viny obou manžel~ a,~naJe, ovym.
Jdell~:ody fIušnosti pro p~íz,nám vyzd,vn;houmst~~~~~~íJzlko~ném. Jestliže
.'
d se zaklada na uve enem
'..
'
I' , bť
zi1locnelll ~ou u, .. 251/34 Sb. z. a n. není, papustne do~? an~ pr . I
dle čl. L ČI'S. 2 zak. CIS.
'ho soudu jde-li o výměru vyzlvneho ze
otvrzujícímu rozsud~u odvOI:~~m k účel~ zákona chápati jen jako pro~ákona, j,e.s.t t~nto pOJem1vzhl Poněvadž tu nejde o toto výživné, je~t
.tivu..~ vrzlv:JI~uci~~ ;:~u~~i{fetu považovati v ,tomto smyslu za vyi vyzlvne Pkona a J' est .proto dovolání nepřípustne.
živné ze za
.

určité

podle Jeho právního názoru nedovolené jednání žalovaného společenstva ve smyslu § 1295 obec. zák. obč. a proto také jest pořad
práva pro tento spor nepřípustný. Pokud při jeho rozhodování jest se
obírati otázkami práva veřejného, jde jen o otázky předurčující, k je;
jichž řešení jsou soudy oprávněny (§ 190c. ř. s.). Jde o spor o náhradu
škody a na žalobci bylo, aby dokázal, že žalované společenstvo něco
učinilo neb opominulo, z čeho žalobci vznikla škoda v žalobě uplatněná,
tudiž aby bylo žalobcem prokázáno nějaké zavinění žalovaného spole,.
čenstva a příčinná souvislost tohoto zavinění se škodou žalobci způ
sobenou. To se žalobci nezdařilo. Potvrzení pracovního vysvědčení žalobcova náleželo podle § 114, písmeno fl, § 14 živnostenského řádu a
také podle § 2 zák. č. 112/27 Sb. z. a n., kterým se zavádí průkaz zpfisobilosti pro živnost hostinskou a výčepnickou, k úředním povinnostem
žalovaného společenstva, jejichž řádné plnění podléhá podle § 127 živn.
řádu dozoru živnostenského úřadu dozorčího. Zákonný zástupce žalobcův byl tudíž podle tohoto zákonného ustanovení oprávněn, měl-li
za to, že dodatek na pracovním vysvědčení žalobcově žalovaným spo,
lečenstvem připojený ohrožuje možnost ziskáni dalšího zaměstnání pro
žalobce, stěžovati si na opatření žalovaným společenstvem učiněné u dozorčího úřadu živnostenského a II něho se domáhati nápravy a odstranění dodatku podle žalobcova tvrzení závadného. Žalobce však nepřed
nesl za sporu, že se o nápravu u dozorčího úřadu živnostenského pokusil, a ani netvrdn, že by jeho pokus byl býval bezvýsledný, kdyby
jej byl učinil. Nelze vyloučiti, že dozorčí úřad živnostenský by byl stížnosti jeho vyhověl a dodatek z pracovního vysvědčení nařídil odstraniti
a tím příčinu žalobcem tvrzené škody odstranil. Nepravem proto žalobce
nedbaje opominutí' svého zákonného zástupce uplatňuje jako právní
podklad žaloby na náhradu jím tvrzené škody zavinění žalovaného spo-

čís.

dpísal s výslovným dodatkom »ako čle"
Kto sa na tub e zrnenky po
.'
.
spra'vy« , nie J. e z podpisu osobne zavlazany.
(Rozh. zlO. septembra 1936, Rv IV 313/36.)

lečenstva.

• .,
t
roti žalovanému zmenkovou žalqbou
Zmenku, kt~rú zalu]uca s ra~a ,~, m sposobom, že za blankoindosa-,
uplatnila, podplsal tento na ru, e y o'e meno s dodatkom »ako člen
menlo m remitenta zmenky napls~1 svpJ travné družstvo pre S. a okolie
správy«, Zmenka b.ola ad;es.ovana na ~ zmenkovému platebnému pria nim akceptovana. V, nam~etkac~ pr~~ zmenku opa trii blankoindosakazu nam~eta1 žal.o~any bme ~I, i~I~kOz člen správy Potravného družstva
mentom me v SVOJeJ .oso e, a ~h
odpisU! na rube zmenky.nie je osobne
,
pre S. a ~kolte, tak ze zO SVOj o p .
zaviazany. .••.
,d
námietky žalovaného zamietly a zmenkovy
O b a II I Z S I e s u 'y
"
. . ' žalobnej sumy v účinnostI.
platehný prlkaz ponechaly po vysku: s.ntz:ne Js údu' žalovaný kladl jak
Z rl ó v o rl o v rozsudku o. d vol
I,e ř~zení velkou váhu na tu sku.
před prvním s~udem, tak I v. 0ťv~ a~~~ant s doložkou »jako člen před
tečnost, že smenku pod~psal la o I~ožk že osobně za směnečný dluh
stavenstva«, a vyvozuJe z.:eto d~ .. v}'znam jako doložka sine obligo,
neruči, poněvadž tat§o I~OIOZ • a .r:~k:zTato interpretace je ~yl~á, neboť
uvedena v odst. 2,
smden vk označuJ'id určitý pomer mdosanta
vyznam oloz a,
• 'h
á
ta k da Iekos~hly'
".
'.
.' ušti osvobození od garancm on"
k akceptantovl, nema. Praxe PrtP~d • indosant připoji doložku, ktera
sledku indosamentu ,poU'ze teh1- Y' I tje jeho úmysl mčm za směnečný
s vyloučenim každé pochyb ~o~ I v"Y., U s~ tohoto účinku dovolávat, neboť
peníz. žalovaný p~k ~im }ne~,e mu ze ,d ložku k svému indosamentu,
jako advokát by Jlste.pn~oJlI takovou °směn zák., kdyby chtěl svoje
která by odpovídala pr:dPI~u odS~. ~c12strana'právem dovolává toho,
ručení vyloučiti. Krome t~ ? se ď a uJ , rohlášeni žalovaného ze dne
že má v rukou vl<l!stn~rucne po eps~ne ,Pl
• 'iž předem vzdává ja15. záři 1931, ve kterem se zalovany vys ovne J
kýchko1í námit~k p;oti směndC\ d olacieho súdu zmeni! a zmenkový
N a j v y ŠŠ 1 S u d rozsu o o v
....
f
platebný príkaz dotyčne žalovaného zbavIl ucmnos I.

\C

čis.

Nárok na výživné

vyměřené

15382.

rozvedené manželce podle dvor. dekretu

ze 4. května 1841, čis. 531 Sb. z. s. jest výživným ze zákona ve smyslu
:§ 502, odst. 3 c. ř. 8. v doslovu čl. I čís. 2 zák. čís. 251/34 Sb. z. a n.
(Rozh. ze dne 10.

září'

1936, Rv II 377/36.)

žalobkyně napadá potvrzující rozsudek odvolacího soudu vydaný
v rozvodovém sporu též co do výše výživného přisouzeného jí podle
dvorského dekretu ze dne 4. května 1841 čís. 531 Sb. zák. soudních.
Ne j vy Š š í s a u d odmítl dovolání do výše přiznaného výživného.

o ti va d y:
Jde o nárok rozvedené manželky na výživné podle dvor. dekretu ze
4. května 1841 čís. 531 Sb. 11. a. Tu jest dáno soudu zmocnění, aby
uváže, zdali v jednotlivém případu vzhledem k zvláštním okolnostem

~dne

15383.

.~

f

- ..

780

čís.

15384 _'.
-

Čís.

15385 781

Dbvody:

Dovolací žádosti nelze upří·ti o. ráv ' ,
vola tel spornou směnku ad . P nenI v tom, že podepsal_Ii
,· d
'
resovanou na Po tra 'd '
o.ko II ln orso. s výslovným dod t k '
vnl' ruzstvo pro S
ji nepodepsal osobně za sebe /
em »]~'~O člen představenstva« .
hoto dodatku (srov rozh Sb' , o plyne ]IZ z objektivního výklad~
z 15. září 1931 nemŮže vš~k Ž;I::' ;. č. 10724 a 11079), Z
důvodu těžiti, že i toto 'podepsaf~' stra na pro ~vé stanovisko již z
"
',
ovo la tel s tymž dodatkem.
Je-h však tomu tak není žaloba' ",
dovolatelův na směnce; proti . eho ~ o'PI:a]I~I Se jediné O tento pOdpis
rozsudek na základě uveden \
sobe duvodná. Tím, že napaden'
~ plac~ní, porušil materiální P;áV~ 'Pti::ISU.,OdsOUdil žalovaného osobn~
zádostr. vyhověno, aniž byla 't" b' a bZ:' ]I~ proto muselo býti dovolac'
re a za yvaiI se lejími dalšími vy' tka.'
ml.
Čis. 15384.

.
oslní, jestliže mezi přih1ášeným
do. 'PQzůstalostf."ustalosti nepřihlási1~ je SPorné, zda
o

nějaké Jmění patří

(Rozh. ze dne 11.

o

II

záři 1936, R I 416/36.)

K pozůstalosti po Anně Š-ové s

"

,.

~terý prohlásil, že do pozůstalosti ;X:'l~la:~1 Ladislav Š., syn zemřelé

stavu. Dcera zůstavitelčina B'
fl a ,e vkladní knížka peněžníh~
opatravnfk nezl. Zdenky V-ové o:ena, ':'~ova a Josef V., jako otcovský
ž~na pozůstalost tu nároků n~t ?h!a~Ih za pozůstalost FrantiŠ'ka š-á
dlslava Š-a byla na s'Oud , řj:at~D!, ezto tu; není jmění. Přihláška La~
V-ové navrhl, aby pro]' edná~í plo ; t ItcoVSky opatrovník nezl. Zdenky
bylo .ez't
' zus a oslI po Ann' Š
'
", ,t o Co do uvedené vkladní
knížk
." e -o,ve schváleno netlsk.u S-ovi projedn"na a knížk t d Y .byla ]Iz.pozustalast pa Franpro]edná~í připadla ne zl. Zdenc~ ~_ ~ teta ,pazustalosti pajata a dle
byl~ pazustalast dvakráte projednánaav~, ta~ze by ahledně této. knížky
semm návrh zamítl. Re k u r sní s ~ u r v Y ,s a II d napadeným usneřad práva, D ů v ad y: Ježto. . řihláše ,d, a?kazal navrhavatele na 1'0vkla~n; knížka patří do. paz!stalasti nln~edI~ pa. Anně Š-ové tvrdil, že
IOstnr soudce pa případě saudní k ,. J ~.-~ve, pravem ji pazĎsta_
1935 zař~dil do. jmění poz,ůstalasti. ~7~f~r pr! Jednání dne 2. července
V-ava?, ze po Anně Š-avé nezůstalo' , ,av;". patvrdIl SICe s Boženau
vlastnIctvím Františka Š-a m 'I l',;,enr ~ ze vkladní knížka tato. byla
pr?led?ávala, pazději pak' vla~~~~c:v:::;stav~tefina, Jehaž pazů,stalas! se
hlas~n~ však opraví! a trval na tam ' ka ,!S ava ~~a. Tato. svaje proAnne S-avě. Z taho .1'" ·patrne' , ,Zt~ mzka patfl do. pozůstalasti pa .
knížka
t'"
.
, ze a azka do Č·
• tl'
. pa n, .lest mezí. dědicem přihlási ,.' . 1 pa!'us a aSÍl vkladní
š-ave a, meZI dědici po Františku' š- /sIm se, k pazu~talasti po Anně
stalos!nl SOudce řešiti tuto. a!á k,
0.\ I spa;na.~ nemuže proto razů
z II v nespornem nzení. Není na závadu ,

d

této. vkladni kmzky u toho neb onoila zobau zustavltelu a odevzdanr
ozůstalosti nepřekáží tomu, aby přezkoumán byl' důvod dědického
.~ráva, tím méně překáží přezkoumání skutečného. stavu pazůstalasti
cestou spornau, ježto nemůže býti dědki adevzdána věc cizí. Prvý
saudce nepoukázal výslovně ani dle jména zúčastněné strany na pařad
práva a stala se tak tudíž rekursním saudem, a to tak, že neb)"la při
dělena žádnému z účastníků úloha zahájiti spar. Dakud sparnau cestou
nebude zjištěn bez;pečný padklad pro. ta, do které pozustalasti sporná
knížka patří, nelze razhodavati a návrhu, aby prajednání pozůstalosti
po Anně š-avé nebyla schváleno,

Ne jv y Šš í s au d

nevyhavěl

O

Jak se má zachovati SOud poz st I

dědicem a pozůstalými kteří se k u

pazůstalost po Františku š-ovi byla již projedn<Ína a apatrovnicky
V příčině nezl. ~.denky V-avé schválena, nebať jd.e a ~jiš~ění vlastnic:v~

ů

davolacímu rekursu.

vody:

K pazůstalasti po Anně š-avé se přihlásil jediné Ladislav Š., a to
ze zákona bezvýminečně, a ,podal místapřísežné seznání jmění, do. něhož
pajal i zmíněnou vkladní knížku. Správně byla tahata místopřfsežného
seznání jmění padle § 114 nesp. pat. použito za základ projednání a
adevzdání pozÍlstalosti, a nebyla věcí pazustalastního saudu, aby zkou. mal jeho správnost, - protože jest mezi Ladiislavem š" který se kp~
zůstalosti za dědIce přihlásil, a astatními pazůstalými, kteří tak neuči
nili, sporné, zdali zmíněná vkladní kní~ka partií do pozůstalasti· či nikoliv, a by odkazaval je na pořad práva, určoval úlohu žalobce a stanavil lhůtu pro padáni žaloby a následky jejího. nepodání v ní a adložil
proto. rozhadnutí a schválení projednání pazůstalosti. Jen tehdy, když
k téže pazůstalasti jest padáno někalik dědických přihlášek, které si
vzájemně adporují, má saud pazůstalastní padle § 125 nesp. pa!. sice
všecky přijmouti, ale má pa slyšení stran razhodno.uti, která má proti
druhé vystoupiti jako žalobkyně, a urči.ti přiměřenou lhůtu., v které
žalaba má býti. padána, jinak že se pazůstalast prajedná nehledíc
na dědické náraky odkázané na pařad práva. O takavý případ však
zde nejde,
čís.

15385.

Exekuce na vinkulo.vanou vkladní kuižku.
Exekuční soud nemůže naříditi peněžnímu ústavu jako. poddlužnikovi,
by vyp.\ati1 vymáhajícímu věřiteli vklady nehledíc k vinkulaci.
(Rozh. ze dne ll.

září

1936, R 1 951/36.)

P r v Ý s a II d pova1iv vymáhajícímu věřiteli exekuci na mavité věci
. a zabavením pahledávek ulažill paddlužnici bance, aby z vkladní knížky
vybrala bez ohledu na vázanost heslem částku 2.163· Kč 60 h a vydala

-

782

Čís.

15386_
-

Čís.

15387 783

ji' vymáhajídmu věřiteli. Rek u r sní s o ti d . tento
soudu zrušil.
příkaz
Ne j v y Š š í s o u d nevyh Ove'I dovolacímu rekursu.
Důvody:

Neoprávněnost dovolacího rekursu I.
nejvyššího
so"du čís. 12352 Sb . n. s., kde
P ynebylz ?d~VOdlfn~ě~n,~il
~:j~~:~,~:~~
t "
resen o
:,. s aCI )roto ;ekure~tku z důvodu stručnosti poukázati- na
k
'
m vys oveny, na nemž vývody dovol'h
nic nemění. Ex e k u čni m
dacl o re ursu v Souzeném případě
..
u S o u un e n á lež í' ab
h
v zajmu vymáhajícího věřitele ve svém
.'
y zasa oval
prá'vního poměru,
který byl založen vinkulaci- vkladní kn;.žkusnese~:
jídm věřHeli, který si vymohl přikázá . y, ~I .~~ jde. Jest na vymáha_
sám vypořádal s poddlužníkem kt~r' on~ p~ .e avkr z vkladu, aby se
cestou' Ovšem docílí tu svého ~sp kY' plra jeho. vyplatu. Zda a jakou
nlho řízení.
o ojem, vymyka Se z rámce exekuč_
o

?O

Čís.

Odevzdal-Ii otec jako pojistn'k

15386.
d

osobě v úmyslu darovati tnto POj!istkre ~vou s~~ ~ivotní pojistku třetí
v

Živými.
u svemu dtteb, Jde o darování mezi
"
, .
Byla-li tato pojistka v době dárco
~oCl1itelky a uschovatelky zřízené prva ~:rb v r~o? tretí osoby jako
o o arovane dtte, nepatří do pozustalosti dárcovy.
v

(Rozh. ze dne 11. září 1936, Rv I 1530/34.)
Otec žalobkyně byl pojištěn
.. tk .
'" ,
pad svého úmrtí na 'částku 1 06~jl~č ou· znejlel na doručí,tele pro pří
Smrtí žalobkyni a odevzdal 'i d~ ,
. P?j.l~tku .tu daroval před svou
této USC~?~~ jejl babl,čce. ,žalobkyně tvrdíc,
že žalovaná (její matka)
,pOjlS Y vybrala zazalovanou částku
domáhá se jejího vrácení P
I a c í s o ,,'d žalobu za~ítl r; y s Od u d uznal podle žaloby. O d v o~
svého otce, ani před tím nebylauvv ~ržJ: Ž~!obkyně .~ni v době smrti
'I b" POjl~tky, pOJIstku tu po smrti
otce v držbě neměla a byť
žalobkyně POkládati' za Sml~ me a h , vydana, nelze prohlášen;' otce
ned?statek předepsaných formuá~~ic~y r~1 :~ od~az, a,~ to ,:eplatný pro
vana podle výpovědi žalohk'
~a :ZltOStl. .Ponevadz tedy žalonýbrž žalobkyně částku uved!n~eu ~aml e z~lobkym 950 Kč neodňala,
.,
za ovane vydala a ta
,. k
10 ~ana
potvrzuje, útraty pohřbu za lat'!
"
'.
z m"p zaa zal oba neni důvodná.
p I a, nalezela častka ta zalované
N e j v y Š š f s o u d I ~'I d
hodnutí.
. ,
u OZl o volaCímu' soudu nové jednání a r~z-

1

r

'b

plyne, ~e dobrovoin~ dala žalo~ané částku ?5~ Kč, a z, výpověd! svědků
· Iyne, ze am v dobe smrŤ1 sveho otce, am pred !lm zalobkyne nebyla
~ držbě pojistky, pak je z toho patrné, že neuvážil odvolací soud, zda
· manžel žalované Václav P. odevzdal pojistku znějící na doručitele před
· SVOU smrtí své matce Marii P. pro žalobkyni, a že nedbal .přednesu žalující strany v řízení před prvni stolicí, že žalobkyně byla v té době nezletilou: Tímto opatřením otce žalobkynina za jeho žívota o pojistce
svědčící doručiteli bylo by došlo k darování uskutečněnému zákonným
zástupcem nezletilé žalobkyně do rukou její zmocnitelky nebo uschovatelky. Z toho se podává, že po právní stránce nebylo by správné posu~ovati jednání to podle § 955 obč. zák., nýbrž s hlediska ustanovení
§ 938 obč. zák. s přidruženým k tomu jednáním podle § 1009 obč. zák.
a § 957 obč. zák. Z toho plyne dusledně dále, že byla-Ii pojistka v mkou
zmocnitelky a uschovatelky pro žalobkyni v době úmrtí otce je'jího jako
pojistníka, nelze říci, že by žalobkyně nebyla v její držbě, kterou přece
podle předchozího by za ni vykonávala z vule zákonného její zástupce
osoba třeti. Není tedy rozhodné, kdy měla býH vydána pojistka' nebo
výtěžek z ní do vlastních rukou žalobkyně. Bylo-Ii pak O listině poří
zeno vylíčeným zpusobem, nepatřila by do pozůstalosti (§ 133, třetí
odst. - úsudkem z opaku - zákona o smlouvě poJišťovací ze dne 23.
prosínce 1917 Č. 501 ř. z.). Dále, jestliže byla žalobkyně nezleti1á, nemohla sama s právním účinkem dáti žalované částku 950 Kč, již se jí
dostalo z výplaty oné pojistky (§ 244 obč. zák.), neboť žalovaná strana
ani netvrdí, že by bylo toto zcizovací jednání nezletilé dodatečně platně.
schválenD. Tyto okolnosti bylo zkoumati odvolacímu soudu dříve, než
mohl dospěti k závěru, že příslušnou částku žalobkyně dobrovolně dala.
Výtky právní mylnosti, při nichž dovolatelka vychází z opaku, totiž, že
žalovaná dostala peníze ty bez svolení žalobkyně, rozumí se ovšem také
bez platného svolení, jsou tudíž opodstatněny, zrovna tak jako dovolaci vývody, pok"d se dále obírají právním jednáním, jímž otec žalobkyně odevzdal pro ni pojistkul třetí osobě. Odvolací. soud se však neobíral skutkovými okolnostmi, jež se jeví vzhledem k tom", co uvedeno,
podle obsahu spisů rozhodnými pro správné posouzení, věci po pr<Íivní
stránce.
čls.
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Visutá dráha na rozvážení hnoje je pnsluWnstvún nemovitosti.

v

D ů vody:

.SHiSUhl~dd!sl~a práv~iho ~elze
.

va

1- I

Se závěry napadeného
se v mch, ze z vy'povědi '
rozsudku souhlazalobkyně jako strany skutečně

(Rozh. ze dne 1 \.

září

1936, Rv I 795/35.)

Žalobce se domáhá vydání zařízení visuté dráhy v hospodářství žalované konkursní podstaty tvrdě, že ještě před dodáním visuté dráhY'
bylo sjednáno s úpadcem Emanuelem K-em, že zařízení to zůstane vlastnictvím žalobcovým až do úplného zaplacení, trhové ceny. Ni 'ž š í
s o u d y uz~aly podle žaloby.
N e j v y Š š í s o u d žalobu zamítl.

-

čís.

čís.
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ak ze šesti visu,tých vozíků. Všechny
visuté voziky jsou spojeny ~rouby
učástky za"zem VISU e
. ' d ak i mezi sebou, a mozno je
~od' ak se svíslými traversaml, .Je ~
b°.' dalši tři vozíky pro ulo~
e n
.
I"
Spojovaclc h srou u,
d 1" t'
, J'od
ontovatl'
uva
nemm
.
"
db
m
. , .
sute draze v o o čce levého křídla, a d'a SI. fl
'ovací, dráhy, ležící volně II z 1" JSOU
žení krmiva, Vl-SIC! n~ Vl ... d'
vozíky v prvním pat,,; s.t~~e;~ks~o6udOVOU. Z toho plyne, že visu.fa rOZIně volne a nesouvl.Sl ,ni ,
mřelému Emanuelu K., byla s ~emo,p áděcí dráha dodana zalo~cem ze
.
u' oUebeni pro ni pevne spo~itostí žalované straJny ~,a u~el~m i~~~~e:eo (»ia zhotovení, dodání a insta'ena a instaloval toto zanzem s~m
souhlasnou vilH smluvní,ch stran
\ováni dráhy«); takže b!,l~ d;ah3' ~~~ovitostech žalované strany. S~ua k trvalemu u,potreenl pn h
. t' vozl'ky) byly od hlavmho
ur čen
"
č' tk' drá y (VISU e '
. k
tečnost, že nektere sou as· ,,,Y
.... nic nemění, poněvadz, Ja
o
tělesa dráhy f~sicky o.ddeleny, ~:it~:t~1 namontované sdílí její osud.
příslušenstvi drah,Y same ,na ne: d 'ha ona uvolněním šroubů,od,,!on:
Rovněž jest bez vyznamu, :ce se· a ra h dné že k výhradě vl'astmdvI
tovati. Za tohoto stavu ,,,-eCl- jes~ ~e~o,zo~ezi{ došlo Í'eště před dodáním
"atobcova k věcem, na oez SVOU za o II
,
~ráhy zemřelému Emanuelu K.

něného

Důvody:

Nejvyšši soud dovodil již v rozhodnutich ,č. 11200, 12106 a 1
Sb. n. s., že ustanovením § 297 a) obě. z. nebylo nic měněno na
obecných podmínkách příslušenství (§§ 294 a 297 obč. zák.), zeJimé'na,
na předpokladu, aby vedlejší věc byla trvale spojena s věcí hlavní v
smyslu, že jest určena k trvalému užívání při věci hlavní; stroje
přes výhradné vlastnictví v pozemkové knize nepoznamenané za
šenství nemovitosti, jsou-Ii tu pro to ostatní zwkonné podmínky, to
hyly-li stroje s nemovitostí spojeny za okolností, z nichž jinak
zákona pl}"l1e vlastnost příslušenství. Proto, jsou-Ii stroje určeny k trva_
lému' používání k hospodářským účelům nemovitosH, nemůže vlastnost
příslušenství býti popřena poukazem k tomu, že jsou stroje vlastnictvím
jiného, jenž si však nedal své právo poznamenati ve, veřejné kníze,
nutno přes zjíštění nedostatku knihovní poznámky zkoumati, zda jsou
stroje příslušenstvím nemovitosti. Při tom stačí, aby byly stroje určeny
k trvalému užívání nemovítosti a byly k ní v takovém místním poměru,
který jest tímto účelem podmíněn, ale nezáleží ani na větším neb men_
ším stupni lysické stability tohoto spojení. Stačí dále, aby se věci při
hlavní věci stále upotřebovalo (§ 297 obč. zák.) a šlo
věci vedlejší
takové, bez llIchž věci hlavní nelze upotřebiti, kdež zákon předpokládá
určení k trvalému užívání pro hlavní věc nebo o nichž zákon nebo
vlastník určil, aby se jich trvale pro hlavní věc upotřebovalo (§ 294
obč. zák.). Jest tudíž hleděti nejen k zevnímu stavu" nýbrž i k tomu,
jak k němu došlo, tedy zejména i k tomu, kdo uskutečnil spojeni
obou věcí a za jakým účelem. Ale z předpisu § 294 obě. zák. nelze
do'voditi, že se věc vedlejší může státi pří'Slu'šenstvím věd, hlavni výhradně jen tehdy, jsou-li obě vlastnictvim téže osoby. V tomto případě
bude sice zajisté možno nejsnáze posouditi, zda vlastník určil, aby se
vedlejší věci trvale upotřebilo k hlavní věd, týž právni účinek vš"k nastane také, určil-li vlastník věci hlavni a vlastnik věci vedlejší souhlasně,
by se s věcí vedlejší tak stalo. Projevili-li tuto souhlasnou vůli na venek,
je tím utvořen stav, který vylučuje rrakoukoliv pochybnost o tom, že
vedlejší věc se stala příslušenstvím věci hlavní. Zákon skytá právě
v ustanovení § 297 a) obě. zák. dodavateli stroje možnost, aby si
knihovní poznámkou zabezpečil své právo vlastnické k dodanému stroji,
neučinil-li tak, nese následky své neopatrnosti, neboť pak nastává zákonný důsledek, že se stroj stal příslušenstvím nemovitosti a sdm její
osud. Následkem toho jest, že stroj přestal býti vlastnictvím toho, kdo
si k němu vyhradil vlastnické právo a stal se vlastnictvim majitele nemovitosti, s ní'ž byl spojen. To platí v souzeném připadě, zvláště když
nebylo v pozemkové knize poznamenáno, že dráha na rozvážení hnoje
namontovaná a používaná na hospodářských nemovitostech žalované
jest vlastnictvím Eduarda K., a dovolad soud neshledal důvodů, aby
se od těchto právních názorů odchýlil. Ji,ž podIe tvrzeni žaloby visutá
dráha na rozvážení hnoje byla zemřelým Emanuelem K. objednána »pro
jeho hospodářství a skládala se j,ednak z rozvád~cího zařízení příP<CV-
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"

"T' zúrocitelné pohledávky nelze
že úro~ z PO"

Nepřih1áŠe?é. úroky ~ knihovne~~!y~~ knih zřejmé,

přikázati, nem-It z vyptSU z poze
hledávky té nejsou zapraveny.
(Rozh. ze dne 11. září 1936, R II 359/36.)

.
. '" odání, řikázal z něho knihovnímu
P r v y' s o u d rozvrhuj'e nejvysSl' p P , ' hotovy' m zaplacením'
",
. t
) na úplné vyrovnam
..
d
věřiteli (penezmmu US avu
8% . kem z prodlení za třl leta o e
.úroke~
~:r~č. Proti přikázání toh?,to,.pří
kapitálu ,2.500!<č s
dne drazby zpet počlt~je .~ .čas ce v roz~rhavém roku odpor, jenz byl
slušenství podala vymahaJ!cI stana
. s o u do nevyhověl rekursu do
prvým soudem z~mHnut. R eur s n I
tohoto rozhodnut!.
d
. příslušenství uvedeNe j v y Š š i, s ~~ d . nepřikázal poža ovane
nému knihovnímu ventel!.

t

8:0

D

Ů

vod y:

'd rozvrhovým rokem nebo při něm
podle § 210 ex. ř.lze k naro~um pre ,
potud pokud z veřejné
'.
"hl' d ouli při rozvr hu pouze
' ,
dl
nepřihlášenym pn e '~. '.
' . h
. ° 'de naJ'evo, že jsou po e
..
. h a Jmych exekucmc SpiSU j
"hl" .
knihy, ze zaj,emll1c
'..
b'l' To však nelze řicio nepf! asene
práva platné a k uspokoj~~1 zp~~o 1.:Žto z výpisu z pozemkových kmh
pohledávce úrokov~, o mz I~ !u iá;tavnímn věřiteli právo na 8% ,~ro~y
jest pouze patrno, ze ~vedene~
t k', ni pohledávky 2.500 Kč pnslus1..
a 8% úroky z prodlen! z jeho ypo e ar
50.
,

,0,
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Civilní rozhodnuti XVIII.
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Z toho však nevyplývá, že určitá částka těchto úroků jest zadrželá, t.
nárok za ně trvá po právu. § 17 knih. zák. a § 216, posl. odst. ex. ř. po~
skytují sice úrokům zadrželým déle než 3 leta stejného ,pořadí s kapitálem, nestanoví, však domněnku, že úroky jsou zadrželé. Nelze proto
přikázati nepřihlášené úroky z knihovně zajištěné pohledávky, je-Ji, z vý_
pisu z pozemkových knih pou'ze zřejmé, že pohledá,vka jest zúročitelná,
nikoliv i ~e úroky z ní jsou nezapraveny. (Rozhodnuti býv. nejv. soudu
ve Vídni z 20. prosince 1899 č. 17707, Ol. U. 800, z 22. ledna 1902
č. 664, PráVI11K, 1902, str. 612, ze dne 28. prosince 1915, č. j. R II 821/15,
Oer. Halle, 1916, str. 433 a Sb. n. s. čís. 10467.)
čís.

15389.

za-

Smluvní zástavní právo nezaniká exekučním zabavením smluvně
stavené věci pro pohledávku věřitelovu.
Třebas vymáhající věřitel neuplatňoval své přednostni (smluvní)
právo v řízeni rozvrhovém, může je uplatniti žalobou podle § 258 ex. ř_
(Rozh. ze dne ll.

září

1936, Rv II 838/34.)

Povinný dal žalu}ícímu Svazu dne 24. února 1932 sporné radiové pří
stroje do ruční zástavy pro zápůjčku 10.300 Kč. SvaL vedl k vydobytí
této pohledávky proti povinnému mobilární exekuci, v níž byly přístroje
ty u Svazu jako jejich zástavního věřitele dne 13. září 1932 zabaveny,
a to zároveň i pro jiné vymáhající věřitele, mezi ni-mi též pro žalovanou,o čemž Svaz nevěděl. Dne 21. prosince 1932 byly tyto pnstroje excku'čně prodány. K rozvrhovému raku se nikdo' nedostavil a exeku.ční
soud pravoplatným rozvrhovým u,snesením přikázal ztrženou čá,stku po.měrně žalujícimu Svazu a ostatním vymáhajicím věřitelům, pro něž byly
věci ty zároveň exekučně zahaveny. žalobě Svazu na přednostní uspokojení z rozvrhové podstaty p r v Ý s o u d vyhověl, o d vol a c í
s o u d žalobu zamítl.
Ne j vy Š 5 í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
D

ů

vod y:

,
I dního odstavce ex. ř., platícíh~ yodle ~ 286
Ostatne podle § 23 l, ~o,s,eení v exekucích mobHárnich, muze protI oso. x ř. též pro rozvr h ove n~'
, í dosáhly uspokojení, každý uplat~á·m, k!eré I:~dle ,rozv.:hlo~eho u:~~:~~ na to, zda při rozvrh,ov~m roku
, niti sve lep~, pravo za o d~~, ~ozvrhové usnesení vešlo v pravm moc a
. odpor vznesl Cll! mc .a z M"'e tedy i věřHel, jenž nevznesl odpor v,roz~
, b 10 dokonce :t vykona~?
u~
,
rozvrhovému usnesem sv~
v~hovérÍ1 řízeni, uplatmtI pro\pr:vopl:~~:~Una skulkové podstatě, o niz
. lepší právo žalobou potud, po. u j~o~nuto ("udikát býv. nejv. soudu ve
nebylo ~ rozvrhovém u~,~es~~~;g'sb. n. s.) J Názor žalované strany, že
Vídni č?,s.220 a, roz~. Cl~. :.cího Svazll' zaniklo tím, že Sv~z ~al. r.ro
, smluvm zastavl1l pravo za}ull,.
kučně zabaviti není spravny, jezto
svou pohledávku .zast~vene veCI exe 467 a 468 obL zák. mezi. ZPŮSO?y,
., exekuční zaba'v0111 nem uv~deno Vl §§
,
patřovaU projev zástavl1lho
tavní právo zanlka, a ne ze v nem s ,
'
Jlmlz zas,
d'.
e'ho smluvního zitstavmho pTa va.
věřitele, ze se vz 'ava' sv
I

00

ov',

čis.

,.
orná pohledávka byla pak zaByl-Ii dlužníkem zahalen ~por :' sp e'tnému zažalováni téže pohlebavena a přlk~~a ~,_v~bránt, d~a 3°Ós ex. ř. překážka zahájené raze:
dávky vymáhaJlcun,~~rtte .em po ~,
stoupitl do sporu jako hlavnt
pře_ Vymáhající ventel lest opravnen v

§

strana.

(Rozh. ze dne 12. září 1936, R.v II 237/36.)

"
"
d
M podal: Josef O. proh Anně:
Podle 's,pilsll C 16/3" okresmho sou IU v.. hledávky 2335 Kč 35 h.
O-ové d~e 7. ledna 19~5 žal~~~5n~ zk~;d~~:;;~;~opohledávk; byla žalobd
Řízem zustalo dne 6. u:',ora.
. II pohlediwku proti Josefu O-OVl
jako vymáhajícímu vente}l pro ď e 021 května 1935 z"bavena a jemu
v částce 1.000 Kč ,u~ne_semm ze ,~\ . k žalobUJ proti původně žalopřikáúna k vybr<lJol. Zalobce p? a ,P~ohledávky s útratami úhrnem
vané Anně· O-ové na zap!aClegl sve tentokráte zamítl. O d vol a c í
I 091 Kč. P t V Ý S o u d za o <ll pro
,
',.'
s·o u d žalobu odmútl pro překážku rozepre zahajene.
Nejvy

Š

š i s o u d nevyhověl rekursu.

OdvoJ,ad soud zarní1tl žalobu jediné proto, že žalující- strana, jsouc
exekuční věci stranou vymáhající, mohla a měla své právo na
přednostní uspokojení z dražebního výtěžku uplatnHi v mezích rozvrhového řízení, to však ona neučinila, k rozvrhovému roku se nedostavila
a rozvrhové usnesení stalo se pravoplatným, a že žaloba o uplatnění
práva zástavního a přednostního podle § 258 ex. ř. se přiznává jen osobám třetím, to jest odlišným od strany vymáhají!CÍ a povinné. Avšak·
o nárockh žalujícího Svazu prýštfdch z jeho dřívějšího smlu,vního zástavního práva k oněm věcem nesmělo býti v onom exekučním řízení
rozhodováno, a žalujici strana, pokud uplatňuje své nároky ze smluvního zástavního práva, není stranou vymáhající, nýbrž osobou třetL

15390.

Důvody:

v oné

.
·h ··d věřitel
k vybrání ~rs~~~u~~a~Yd~: §aj~08 ex. ř.
v hmotná práva povinneho pko postuPl1lo~,d ("k i na soudě a to vlastoprávněn pohled,ávku v~l:,áhatI l~~é~~m(S:ovn~j rozh. či~. 5169 Sb. n. s.)
, ohledávce spor jj,ž dlužníkem zaním jménem, ,av':.akn~ ~cet P~Vl
a je-u, v dobe pruk<t~a?l ?}a aven: P, vstou, iti do sporu toho jako
hájen, jest vymáhaJl~1 vent~! opra,vhn~l; , věřit~l pohledávku dlužníkovu
hlavní strana. Vymáha-l! tudlZ vYdm~ .aj~Cl novy' samostatný právní podjemu k vybrání přikázanou, nele na p o
!XI'

Přikázáním pohledá~ky

-
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měl,

který by byl odlišný od dlužníka, nýbrž vymáhá žalobou vn,,,,,",
nárok dlužníkův. Posuzuje-li se sporný případ podle vyslovených
ních názorů, jde v souzené věci o tentýž právní podmět a tentýž
jako v žalobě C 16/35. Právem prolo odmítl odvolací soud žalobu pro
zahájení rozepře (§§ 233,240 c. ř. S., §§ 471 čís. 6 a 475, odst. 3 c. ř. s.).
Cis. 15391.
Proti usneseniu rekurzného súdu, ktorým 0010 potvrdené usnCl!el1ie.
prvej stolice, vynesené o žiadosti o počatie zemedelského VVlrnv·.
nacieho pokračovania, rekurz nie je prlpustný.

súdu

dóvodov:
" na áda dovolacou žiadosťou právne stanovisko .od;,ola. žalo,~~lk.podIPa ktorého zistená činnosť žalo~níka ~ebola t~kka, :;e 2~~
Cleho su ,
.. . t . ovinnostI podl a § 1 za . c.
,
žalobník podlieha6~~~~i~~] ~~~so~:] j~ bezzákladná. Činnosť žalobníka
1929 Sb. ~'d a n~sne zistil a to že žalobník nemal dozor nad podnadeodvol acl ~u pr mii~iarmi ' ale ~al I,en povinnosť zistiť, či maso ]e opa~
ným~ oso, a~~ žalZvane.' strany či je oči-stené od žíl a či je každý tretI
tre~e raZltlk d T' t ] č'nnosr žalobníka nevyčerpávala skutkov'U podd~~t~O~~~~~r~~h~u~10:a~U, laký má na mysli ~ 1, odst. 1 čís. 6 a) zak.
~. 26/19:29 Sb. z. a n., lebo bola len mechantckou.

(Rozh. z 15. septembra 1936, R 1lI 610/36.)
NajvyŠš

Í

s

Ú

d rekurz verite!'ky odmietol.
Důvody:

Vládne nariadenie č. 76/1936 Sb. z. a n. stanoví v § 3, že o ze medelskom vyrovnacom pokračovaní platia ustanovenia vyrovnacieho poriadkn (část II. z1ik. Č. 64/1931 Sb. z. a n.), pokia!' vláJdne nariadenie
niečo iného neustanovuje. O opravných prostriedkoch proti usneseniu,
ktorým bola vybavená žiadosť o po'ča(i,e zemedelského vyrovnacíeho pokračovania, citované vládne nariwdenie osobltného ustanovenia nemá.
Treba preto upotrebiť ustanovenia vyrovnacieho poriadkú, pod!'a ktorého nie je proti súhlasným usneseniam ni'žších stolíc rekurz prí'pustný
(srov. úr. sb. Č. 829 a 1848).
Cis. 15392.
Ciooosf rituálneho dozeračl!,powstávajúca v tom,že zisťova!, či
maso je opatrené razitkom náboženskej obce, či je očistěné od žil a poBate každý treti deň vodou, nie je odborným dozorom podl'a § 1, odst. I
Č. 6 a) zák. Č. 26/1929 Sb. z. a n.*)
(Rozh. z 15. septembra 1936, Rv III 623/36.)
Žalobník bol zamestnaný u' žalovaného kongresu židovskej náboženskej obce v B. od 5. októbra 1925 do 1. máj" 1934 ako rituálny dozerač
v masiarskom stánku v tržnici. Po zrušení služebného pomeru žalobník
stal sa práceneschopným a žalobou domáhal sa na žalovanej strane
. platenia penzie a výchovného prfspevk" na tom základe, že h'Ú žalovaná strana neprihlásila k penzijnému poisteniu, ačko!'vek podl'a sp6- .
sobu zamestnania penzijnému poisteniu pOdlíeh'a!. Vše t kyt r i s údy
žalobu zami-etly, n a j v y Š š í s ú d z týchto
*) Srov. 'ú"r. sih-. čís. 2503.

Cis. 15393.
Zabavitelnost nároku

společenstva

(zákon

čís.

70/73

~.

z.) na

d~~

~~~~kO~k~~~ jQ~:v~:~~)ép~~:i.e~:~~o:J;:~~~~:o::~ov\J;vi_
dace.

(Rozll. ze dne 16. záři 1936, R I 717/36.)

p. . s o "d povolil vymáhaj'ící věřitelce praH povinnému dr~~I vY'.
. k
'nného společenstva protI jeho c est:,u exek~d ~abavelll~ ~:~~' ~le~~:~ po~inni dopláceti d'Ú společenstva
num na pnspevky, klere 9] d b
1873 čís 70 ř z. a dle stanov POVlnpodle §§ 76 a 85 zak. z . "na
.'
b J'k 'd
vin
ného společenstva v případě konkursu, vyr?v~ání ~ee k ~ ~IS ~cíe ~~ u
ného společenstva a přikázáním tohoto naro u.
návrh zamítl.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení, prvého soudu.

d

Důvody:

h d t' č' 3176 Sb n s bylo vysloveno a odůvodněno, že
V roz onu.1 l~. k
1'- 'st~a (podle zákona čís. 70/73 ř. z.)
I v. t
podle stanov (zákona)
jest zabavitelny :~a:ra spo ee"?
na příplatky, ]lmlz JSou clenove spo ece~s v~
- dosud ke Ikonv případě konkursu (likvidace) pavmm, trebaze nedhoosdl~utí Ustanovení
b k l'k .d . a stačí odkázati na ono roz
.
,
kursu ne o
!' Vl70/73
RCI, v
v.v
kursn] soud 'Údvolá'lá k do85
z"kona
ČIS.
r.
z.,
na
nez
se
re
.':
,
§
,
'č 'ho názoru bylo nahrazeno mlni'sterskym . nanzem~ CIS.
tvrzem opa ne
, v '
d'l vl I dstavee (2) U'lOZ. zakona
f d'
§§ 172
105/18 ř. z., klere vsak bylo ,poeve. , o .
v v 64/31 Sb. z. a n. zruseno a nahrazeno p e pl~y
k r. c.
ke kon.
.
- ' 'o rekursmho soudu
až 187 konk. ř. Z těchto ustanovení, opacn. Y naz r
v:. Vt. do"
dv
" . en způsob a postup ,pn vypoe u
ale nevylučuji tyto doplatky
vyvoditi, nelze, P?něva z U.p!.av'dlk] k
pla!ků členů druzstva pro pnpa .' on. ursu, zásad že v konkursu jest
z exekuce a rovněž neplyn~ tentvo ~azovrV'~eIŮ stej~~měrně neboť tatáž
použíti doplatků ve prospeeh vsec ven e
,
v>'

v>

~ i

-
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Čís.

15394 -

15395 _
-

čís.

15395 791

zásada platí i o veškerém ostatním jmění které by p t"l d k
podstaty a na n~ž !.ze před vyhlášením k~nkursu ne ~:~ °bn~ /nkurs ní
kUCl, pokud .nenI zakonem z exekuce vylouc'eno (§ 3P dYt
eslI exe, )
". k
..
, o s vec (1) k I
r. , s UCIU em podle § 13 konk. ř. Tatáž zásada m . I t't' .
o.n,<. .
h"
USl P a I I I O· exek .
. 'd
ve d ene pre vy ·Iasením konkursu na nedoplatk 'I o d '
UCl
"b b I
Y cenu ruzstva . ,
rovnez ~ y y součástkou jmění, patřícího do konkursní podstat ci ]:z
stva a neJsou z exekuce vyloučeny. Tomu tak j'e t "
y ruzdaci· společenstva, poněva,dž §§ 41 az' 52 'k s 'č~e z7roetelen; na hkvi_
za
z o I'1kVl' d
aCI' spo Iečenstva neobsahuj'í z'a'dne'h
t ona. . IS " /73 r' .
'
"
o
us
anovenl
z
nehož
by
d I
·
S?:'d 1.1I na .neprrpustnost exekuce na doplatk členÍi b
. se a o
pn pad lIkvIdace společenstva aní obdohnéh/ome'. ~"neknl tam pro
]a,ko podle § 13 kOlik. ř.
zenl UCm u exekuce,
čís.

k

15394.

p::;~~f~ ~~e~uce

,?o,,?lené bez exekučního titulu lze přivésti vždy
yz povmny nepodal rekurs do povoleni exekuce.
(Rozh. ze dne 16. září 1936, R I 993/36.)

,

P r.v Ý s o u d zrušíI k návrhu povínného odl § 39 "
,
povolendou ~a základě ~epravoplatného Pexe~Ulčního c;fiufu.e~
n I s o u navrh povlllneho zamítl proto '.
fl'
ku.ce povinný si nestěžoval a to nabylo t k
'. z~ pro I povo enl exeN'
a prwvnt, mocI.
e] v y s S I' S o u d obnovIl usnesení prvého soudu.

L

~X~~l~CI

v

v

,

•

Usnesením krajského soudu byl na jmění fírmy B. společnost uvalen konkurs. Bývalý dělník úpadkyně Kamíl Z. dal zabaviti při výkonu
exekuce pro svojí vykonatelnou pohledávku proti úpadkyni 48 koster
křesel a židlí, a na jeho návrh bylo provedeno také uschování těchto
věcí u žalované. Po uval·ení koukursu byly prodávány veškeré svršky
patřící úpadkyní a byly také všechny prodány až na uvedená křesla ~
židle. Na návrh správce konkursní podstaty bylo konkursním soudem
nařízeno, aby 48 koster křesel a židlí uschovaných u žalované bylo pře
vezeno do soudní dražebny a prodáno. Avšak převoz nemohl býti vy'konán, neboť žalovaná se zdráhá vydatí věci, protož·e nemá záruky, že
obdrží poplatek za uskl'adnění. Žalující správce podstaty přednesl, že
k jeho návrhu konkursní komisař podle § 122 konk. ř. ustanovi·1 žalované přiměřenou lhůtu k zpeněžení, a byla hlované uložena měsíční
IhMa. Ježto lhůta tato marně uplynula, navrhl správce konkursní. pod,taty zpeněžení uschovaných předmětů sám. Dožádaný okresní soud
nařídil také dražbu těchto věcí, jež nebyla provedena proto, že žalovaná odepřela vydati u'schované věci. Domáhá se proto žalující podstata
výroku, že žalovaná jest povinna vydati výkonnému orgánu 48 koster
křesel a· židlí uschovan'ých u ní Kamilem Z--em, by mohly býtí exekučně
zpeněženy. P r v Ý s o u d uznal podle žaloby. O d vol a c í. s o U d žalobu odmMI pro nepřípustnost pořadu práva.
Ne j v y Š š í s o u d uložil prvému soudu nové jednání a rozhodnuti.
D ů vod y:
Uschování zabavených předmětů podle § 259 ex. ř. není zvláštním
exekUlce na mO'vi,tosti, aní, není podmínkou platnosti zabavení, nýbrž jest úkonem ochranným, který se povoluje k zvláštnímu návrhu vymáhajicího věřitele (viz rozhodnutí čís. 8390 Sb. n. s.). Uschovatel není tedy orgánem soudu, jaJko tomu jest při vnuceném správci,
jenž podléhá podle § 114 ex. ř. dozoru exekučního 'Soudu a musí se
podříditi jeho' příkazům, zákazům a opatřením. O uschovateli takových
předpis.ů není, naopak podle § 259, odstavec 3 ex. ř. se děje uschování
u uschovatele exekUlčním soudem stanoveného na nebezpečí vymáhajícího věřitele. Uschováním vzniká soukromoprávní poměr mezi vymáhajícím věřítdem a uschovatelem, CO'ž plyne z toho, že v odstavci 3 § 259
ex. ř. jest odkázáno na § 968 obč. zák., v němž s·e praví, že soudem
u.sta,novený schovatel se nazývá sekveslr a že se jeho práva a povinnosti po.suzuF podle pravídel tUl stanovených, to jest padle ustalOovení
platných o smlouvě schovací (§§ 957 a násl. obč. zák.). Ježto jde o soukrumoprávní poměr a exekuční řád nepřikazuje řešení' nároků z něho
plynoucích exekučnimu řízení, lze o těchto nároCích rozhodovati, stanou-Ii se spornými, podle § 1 j. n. jen pořadem práva. Ze se uschovatel musí domáhati pořadem práva, uschovacího poplatkUl na vymáhajícím věřiteli, bylo vyloženo v rozhodnutí čís. 400101. U. a v rozhodnutí
čís. 6783 Sb. n. s. Platí-li pro uschovatele předpisy o schovací smlouvě,
platí důsledně i pro vymáhajícího věřitele, který uschování· navrhl, a
prostředkem

čís.

15395.

(se~~:o~i)~~aji~~~O, věři~le
V}

pr,otl,S?ud\tě ustanovenému schovateli
am usc OVane vecl patři na pořad práva.
.

(Rozh. ze dne 16. září 1936, R II 271/36.)
Srov. Sb. n. s. čís. 6783, 8390.

-

Čís.

_

15396 -

čls.

15396 -

793

792
patří-Ii na pořad práva nároky uschovatele ze schovací S1l1"0lIVU
důsledně na pořad práva i nároky 'vymáhajícího věřitele,
z §§ 961 až 966 obč. zák., tudíž i nárok na vydání uschované věci. Tytéž
zásady platí, nařídil-Ii konkursní komisař podle § 122, odstavec 3 konk.
ř. čís. 64/31 Sb. z. a n. zpeněženi věcí, jež byly dány do úschovy soudně
ustanovenému schonteU na návrh původního vymáhajícího věřitele, poněvadž tim vstoupil správce konkursní podstaty podle § 121, odsta-

vec (4) konk. ř. do exekučního řízení zahájeného proti úpadci a musí
je převzíti· ve stavu, v jakém jest.
čís.

K výkladu §§ 00 a 67 vyr.

15396.

ř.

Lhůta podle § 67 vyr. ř. se počíná dne m p o ci o.r uče n í upomínky vyrovnacímu dlužníku.
útraty upomlnky a úroky za dobu od splatnosti jednotlivých sp.látek
na vyrovnací kvotu do zaplacení těchto splátek v dodatečné lhůtě nejsou předmětem vyrovnání. Nezaplacení jich nemá účinky nesplněného
vyrovnáni.
úmysl dlužníka zaplatiti jen vyrovnací splátku lze projeviti i konkludentně

(§ 863

obč.

zák.).
(Rozh. ze dne 16. zán :936, Rv II 962/34.)

žalobkyně, unjversi<lní dědička Jana T-ého, vyrovnacího věřitele,
přednesla, že podle pravoplatného potvrzeného vyrovnání měl žalovany
úpadce zaplatiti v šesti tříměsíčních splátkách 50% přihlášených pohledávek, nepožívajících přednostního práva. Mezi tyto pohledávky patřila

i pohledá\"ka Jana T-ého, již úpadce uznal. První splátka vyrovnací,
splatná dne 15. března 1932, nebyla dodržena a právní zástupce Jana
T-ého Dr. L. doporučeným dopisem ze dne 4. dubna 1932 žádal zaplacení celé dlužné částky s tím, že pohledávka obživla. žalovaný zaplatil
tuto splMku teprve dne 21. dubna W32, a. to částku 2.000 Kč a dne 22.
dubna 1932 částku 500 IR Dne 15. června 1932 byla splatná druhá
kvota a byl žalovaný znovu upomenul; zaplatí! ji však až 24. června
19.32, tudíě opNně po uplynutí lhůty. Třetí vyrovnací kvo,ta se stala
splatnou 15. září 1932 a Dr. L. doporučeným dopisem z 23. září 1932
upozornil žalovaného, že obživla celá pohledávka nezaplacením kvoty
dne 15. hřezna sp:atné, a žal'Ovaný byl vyzván, a'by dlužné splátky
i s útratami zaplatí! nejpozději do 3. října 1932, jinak že bude vymáháno zaplacení celého dlužného zbytku. Teprve dne 5. října 1932 poukázal žalovaný splátku 2.500 Kč, tedy po uplynutí mll' poskytnuté'
lhůty, která byla del:ší než 8 dnů. Dne 15. prosince 1932 byla splatná
4. vyrovnací kvota. Splátka splatná dne 15. prosince 19.32 nebyla dodrž·ena a rovněž splátka z 15. března 1933. Proto dopsal Dr. L. jako zástupce žalobkyně dne. 22. března 1933 žalovanému, aby zaplatí! pod ná-

.
.
Žalovaný teprve 4. dubna 1933,
' S 67 vyro\'. ř. dlužne splatk y · , aplatil 4724 Kč 50 h, avšak
tki
slel,'
t' '1 't mu poskyt·nu t e, z
.
.,
I ,'1
dí'Ž po uplynu i l1U Y
•
a 1933 žalovaný ope tne nezap a.i
tUoslední splátku splatnou 15. d~~~~. července 1933 pod nás.l.edky § 67
P proto byl dopisem. Dr. L. ze T rve dne 22. července, tudiz po l~ply
~ rov. ř. o zapla~eD! upom:,nut. :~dělil Hstkem, že jest to na. úpln,;. vyYt' lhůty zaplatLl 2.302 Kc 2.0 h .
' ' žalovany' zaplaUI tuchz na
nU 1
,
'k
•
bŽivnut! neuznava.
• •
6 K'
ovnání pohledav y.a ze.D. ,
. Kč 30 h , ouze opoždene 14.28. c
~ohledávku Jana T-ehol C1.11l~~12;~I:;viněné op~ždění splacených splatdek,
50 h. I kdyby se nevza zr~
14586 Kč 65 h, takže žalo'vaný ne. 0činila by polOVice p.ohledavky. 15 I nehledě na úroky z jednotilvych
platil ještě na kap;tale 3?Oo KC em 1, žalovaný tudí.Ž nesplnil povim:os~
s látek a útraty uctova~e. 1'; L - '. ednak také následkem nedodrzel11
z~ schváleného vyrovnal110~;lbec ~astalo nedodržením splátek ipSO
lhůt pohledávka ohživla . • .zlvnu i . 14886 Kč 60 h s 5% úroky od
jure. žádá tudí,ž ž,alobkY'~e pn:s~u~en: • í' s o u d y žalobu zamítly.
iZS
odání žaloby a utra tam i SpOl u.
P
I' ,
.
, "' s o u· d nevyhověl. dovo al1l.
Ne]vyssi

t

O
.

."'

Ů

vod y:

cení v rovnací kvoty složenek

pošt~vni

pouzival k pIa
Y
žalobkvně a jejího predJcžto žalovany
,
. sílal právní zas t upcc
.o
•
spořitelny, ktere mU za ,
b I eněžHé částky odevzdany po:
chůdce, jest dnem placem den,. kdy (-lP. prý do dodatečné, neJmen~

štovnímu úřadu. Oovolatelka vsak vy y ta, ze"t t' i den kdy upomí.naci
" Ih' t d l § 67 vyr ř. jes po Ci a i ' ,
" § 9.0"
.
osmid':l1lll u,y pu • e
'~'í názor odporuje jak ust~nov:nl
,donis zalOvaneho dosel. Tento J J k'k
vyr řádu ponevaclz z vlad,
k .
"
mu výkladu on . a
.,
. lh' t
obě. zák., ta 1 s.pravne
.
161
uštěna věta »dodatečna . u a
~:ty« jako samozřejmá. (Sro~neJ.
ního návrhu (tl-sk 25.3) byla. v ~
počíná běžeti dnem po d·orucem up~m~62 str 6) Mylný jest i pravD!
zprávu ústavněprávního výb?flI lis. ') ž~ ~yrovnací kvota nebyla
názor dovolatelč\n (§ 503 ČlS. 4 .c. ~~ s'.; z plných částek placených
zaplacena plně a "čas proto.; ponev~}t )'Yodle § 1416 obč. zák. oprávv dodatečné lhůtě § 67 vyr. r. Jest ~er~ e p dobu od splatnosti jednotilněn vyúčtovati si nejdříve útrat~ a ufO' YI za, dodatečné lhůtě. Neboť
db'
. kvoty az do zacl' aceni v
vých s.pl·átek vyrov~a~:l. .
ohledávka ve výši, kterou má v o;
předmětem vyrov~aD! Jest ~ouze Pt '( ..částÍ' jest platiti kvotu vyrovnaci.
",hájeni vyrovnaciho nzem, Jen z e o . on' splněno útraty upoml'nky
I ě a včas jest vyrovna i . '
I'
a byla-Ii zap Iacena p n . ' .
Iiv' ch splátek kvoty do zal' acem
a úroky za, dO~U. od splatn~s~ J~~e~\/rovnání, a nebýly~li za~laceny;
v dodaečne Ihute neJsou pre m
"
boť §§ 60 a 67 vyr. r. m1UVl
,,, kII ne sp·lněného
vyrovnaD!,
ne vyrovnácní. Zapla(t..\ I'i ž a I0nemá to uctn
"
• cl ·t.
jen 00 nesplnění vyrovnam, o~~feč~r'~hml~~tách podle § 67 vyr. ř. pl,ně
vaný v pos~y~nutych m~ d. . k . ~ rovnací kvoty, splnil tím vyrov?am
tolik kolik cimly Jednotilve splat Y.Y .t zeném vyrovnání se zavazal,
, . I • . kd • po pravoplatne po vr
'1 I' • I
včas a up ne, 1
YZ'., d k
. celou pohledávku. Nesplnt - i. za '0že zaplatí úroky, út:~ty, a o~ once bylo tím vyrovni>ní účinnosti, hyvaný plně tento da.'!si zavaze , nepoz
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Čís.

-

15397 _
-

čís.

15397 795

Iy.-li jednotlivé splátky vyroV"l!aci kvot
.
'
nych lhůtách. Byť i žalovany' pr-1' 'ed Ytl~aplaceny v dodatečně ujedna_
I t' vyrovnací kvoty, nebyla žalobk
I no lvem
" ,umysl,
- pal
ze
n- "placen'
",1 neprolevJ!
dem náklady upomínky a úroky, odle y e opravn_ena, uhraditi si pře_
umysl lze projeviti i mlčky (§ 86lobč ~,~4) 16 obc .• }ak.; neboť tento
chybnosti, když se jednotlivé latb ;, a. a n~n:uze ?ytJ o něm pokdyž udržení výhod z vyrovná~í y 6 ovnaly _prav; .splatkám kvoty a
vyrovnací kvoty a nikoliv úWku' a(§ kOl dVYr. r.) ;zav1,selo na zaplacení
na a u upommek.
Čis. 15397.

K výkladu § 67 vyr. ř.
Dlužník je tímto předpisem chrá - ,
věřiteli nedošlo včas bez dlužníkova ~:~id:~í. v případech, kde placeni
(Rozh. ze dne 16.

září 1936, Rv 11 516/36.)

Zalobce se žalobou ,podle § 35 eX - d
"
exekuce, již proti němu žalovaná b ' f._ ;,maha vyslovení nepřípustnosti
zbytku celé dlužné pohledávky ; 19h~tem ~e Francii, vede k vydobytí
včas a řádně splnil P r '
. vr e, ze splatky vyrovnací kvoty vždy
.
v Y s o u d uznal odl - I b
P e za? y. O d vol a c í
s o u d ža10bu zamítl. D ů vod . P dl
nostJ veškeré slevy a výhod v~' v ~o/' §, 67 vyr. f. pozbývají účin
tvrzené vyrovnání ,splně,no, a2 dlužnfk b nanl.J~oskytnute, nebylo-Ii počeným dopisem a v upomínce bl'
yl ventelem upomenut doporuméně osmi'denní. Tento posleln: ~~e'Pos,~ytn_uta dodatečná lhůta nejsplněn, Není zajisté ovšem opožd" , deny, predpoklad byl žalovanou
přihodilo-li se dlllžní'ku při Plně~~ym nellpl?ym splněním vyrovnáni,
Nelze nechati, bez povšimnwtí že _~I Obrn u~l,telne nedopatření či nikoliv.
čina upomínacího dopisu ze dn~ I~ ~~e yl v době přkhodu odvolatel_
sledky uvedenými v cit § 67 vyr ~ t,~a 1935 (dOP1:SU spoJeného s dl1dobu 4 měsíců, v prodlení s de~;i
15. prosmee 1934, tedy po
tedy nepochybně musel, očíta!i s ou ~lPlatkou vyrovnací kvoty, a že
jeho povinností pomy' šle~i zavč UpOtmmkou o~volatelčinou, ta'kže bylo
h oz- platnost přece trváasponaI o '_,
aby(" mel po r uce d
'
, povo Ien1,"Je
eVlsove
nebylo známo, že povolení N1irodní n;,eslC neomlouvá _ž~lobce, že mu
o ustanovení zákonné, jehož neznal ' t ~nfY platJ 1 mes1C, neboť jde
se omlOuvati neznalostí před isů o~ev~a o?ce neomlO'uvá) a nemůže
obchodníkem. Jsa v prodlení sPl "
'sovjfch, le-ll protokolovaným
hodu, která by 'se neb la stal/ acemm mČ1! ostatně dlužník i za názák.), Dle potvrzení ř!ditelství' p~~rbr ~~byIOfpr~dlení (~ 1311 obč,
v dubnu 1935 zaslali dO' FroJllcie po-t ' e ;egra u, ylo tobž přípustné
~~ základě vyh~ášky ministerstva Hna;c~~~l :n~W~~Zkdo'~b 5000 Kč" a to
. z, a n" ovsem s pov01ením Národ n1' b ,
_' II na 1932c1S. 57 '
zákonné ustanovení byl žalobce ovinen
,a~ky ceskos},ove~ské, Toto
15. dubna 1935 zaslati. Národní Pbanc _~natJ, Byl proto pov1'llen ihned
k},ady, aby mohl hodnotu č1istky 2 :6~afgs~ o povo_lení spolu s dors" coz odpovídalo asi
.
.

f

!1Z O?

3.700 Kč, tedy méně nežli 5.000 Kč, zaslati poštovním úřadem česko
. slovenským telegrMícky nebo poukázkou, povolení to mohl míti nejpozději 18, dubna 1935 v mkou, a kdyby. byl býval peníze dal ihned na
poštu, mělo je žalovaná také v rukou urČl-tě do 23. dubna 1935. Zal obce
. však volil cestu poukazu peněz do dziny vskutku nejpomalej'ší a nejkomplikovanější, totiž cestu šekem, a to dokonce na Paříž svým bankovním spojením v P., které se obrátilo písemně na odbočku téže banky
do Prahy, tato pražská banka podala normálním zpusobem žádost Ná, rodní bance o povolení" nevyzvedla si je ani dne 18. dubna 1935, nýbrž
čekala, až jí bylo dne 19. dubna 1935 doručeno, a opatfila tepr"e dne
23. dubna 1936 šek na Paříž, zaslala jej do P. a teprve p-ská banka
odeslala jej dopisem ze dne 24, dubna 1935. Nelze tudíž dospěti k závěru, že by se žalol:>cí jako vyrovnacímu dlužníku, který jako obchodník
má v obligačním poměm s obchodníkem šetřiti, vyšší péče řádného obchodníka (čl. 282 obch. zák.), bylo přihodHo při plnění omluvitelné nedopatření, dllsledkem toho obživla dle § 67 vyf. řádu celá zbývající
pohledávka odvolatelčína, a neobstojí proto žalobcem uplatňované námitky dle § 35 ex. ř. proti exeku'čnLmu ti,tulu, podlle něhož žalovaná vede
exekuci, jejíž prohlášení za nepřípustnou se uplatňuje,
Nejvy

Š

š í sou d

nevyhověl

D

ů

dovolání.

vod y:

Dovolatel se dovolává nepřípadně plenárního rozhodnutí ,čís. 7760
Sb, n. s., rozhodnutí Čí,s. 10089 Sb. n. s. a rozhodnutí Rv 12355/33 (uveřejněného v Jur. Zeitung pod čís, 2134), neboť jde vesměs o rozhodnutí, která se opírají o Ulstanoveni § 57 vyr. ř. čís. 337/14 ř. z. a čl. III.
zák. čís, 99/23 Sb. z. a n" podle nichž dlužník ipso jure pozbyl ve
vyrovnání poskytnuté slevy a jiné výhody, nesplnil-li vyrovnání zavčas
a plně, Tuto tvrdost odstranil § 67 vyf. ř. OČÍs. 64/31 Sb, z, a n. tím, že
věřitel musí poskytnoutí dlužní,ku' nejméně 8denní dodatečnou lhůtu,
a to doporučeným do,pi,sem, aby se dalo bezpečně zjistiti, že dodatečná
lhůta poskytnuta byla. Ustanovením § 67 vyr. řízení čís. 64/31 Sb. z,
a n. byl,a sice poskytnUlta dlu,žníku výhoda tím, že ztráta sleva výhod
nenastává ji'ž sama sebou, nýbrž až tehdy, nesplní-Ii, dlužník vyrovnáni
ani v dodatečné lhůtě. Výhoda ta však nejde tak daleko, aby podporovala liknaNost dlužníkovu v zavčasném placení před poskytnutím dodatečné lhůty a aby ho zbavila vllbec starostí o zaplacení splatných částí
kvoty v době před poskytnutím dodatečné lhůty, neboť v důvodové
zprávě k vládnímu návrhu nového vyf. řádu (tisk. 253) se praví, že
obmezující ustanovení § 67 bylo pojato do osnovy z toho důvodu, aby
chráněn byl dlužník v případech, kde placení věřiteli nedošlo včas bez
dlu,žníkova zavinění. Z toho jest zřejmé, že jest rozhodné i jednání dlužníkovo před poskytnutím dodatečné lhůty, jde-li o řešení otázky, zda
sleva výhod vyrovnání pozbyl tím, že ani v dodatečné lhůtě vyrovnání
zavčas nesplnil. Musel by proto dlužník, trvá-Ii na slevách a výhodách
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poskytnutý'ch 11ll! vyrovnáním dOkázat"
ze nezaplatil splatné částky
t v l , ze nema zavlnenÍ ani na tOm

kV

v

,

•

v

O to se dovolatel ani nepokusilo y ~r~d poskynutím dodatečné lhůty'
skytnutím dodatečné lhůty byl v' :Odl e •.I-II se k tomu, že již před po~
padé po dobu 4 měsíců aníž to Plenil s placelllm po dobu 2 po příI
'.'.
,
om UVl byl by po 'b I I
za uonnostl dřívějších předpj,sů N t C,
. z y s evy a výhod'
po poskytnutí dodatečné lhůty . ",~sl aClbProto k Jeho omluvě, že íhne~
zaplaceny, 'když měl možnost 'in ~~lzI : a? splat;'é částky kvoty byl
zaplacení nejen zaříditi, nýbr~ laké pu~oDe.m: nez který volil, zavčasn~
odkázati na důvody napadeného rozsusdkutecllltl, a stačí po té stránce
II
u.

Nemožno ukladať obchodníkovi za povj,nnosť, aby v svojci obchodnej míestnosti za vlhkého počasia udržoval dlážku stále v suchom stave
a je to tiež - keďže ide o mi,estnosť, kde sa l'udia stále striedajú - aj
fa'kticky nepreveditel'né. Právom vyslovil súd prvej stolice - Idorého
'důvody prevzal súd od\'olací - , že je povinnosťou každého jednotHvca,
aby sa sám zvýšenou opatrnosťoll proti úrazu chráni\. Nedopustili sa
preto žalovaní žia·dneho konanía alebo opominutia, za následky ktorého
. by boJi zodpovední, a žalobný nárok je v každom smere bezd6vodný,
Bolo preto treba dovolaciu žiadosť zamietnuť.
.

Čis. 15398.

Čís.

• O.bChOdník nie je zodpovedn'.k
'
ze V .leho obchodnej miestnosti n Y za, ~ odll, "!oru. utrpel zákazník
obuvoul'udi prišlých zvooka S"'~ d1lažke, zvlhcenej za mokrého počas;~
,
tU zo a upadol

tým

(Rozh. za 16. septembra 1936, Rv 1lI 412/36.)
Manželka žalobníka pri naku o
'
vlhkej dlážke ich obchodnej mie!tn~:~1 ~, obchode žalovaných sk!'zla na
lltrpela pri tom úraz. Žalobu kto
I, upadla ,a pod]'a prednesu žaloby
vodu na žalovaných Odškoctnéh rou bsa zal?~~lk domáhal z tohoto doN·
"
0, o
a TI I Z S 1 e s úd,
. I
a I v Y s S I' S ú d dovolaciu žiadosť žalob 'k
y zamlet y.
'111 a zamleto!.
v

•

Rekurs proti povolení knihovního zápisu jest přlpustný i po uplynuti
lhůty uvedené v § 64 knih. zák., nebyl-li stěžovatel dotčený
knihovním zápisem zpraven o knihovním ustlesení.
Přípustnost t. 'LV. smluvené fideíkomisárni substituce založené dě
dickou dohodou.
Nepříčí se § 96 knih. zák., povolí-li soud vklad smluvního zástavního
práva na nemovitosti zatížené smluvenou fideíkomisární substituci s obmezením. že se právu to vkládá bez újmy práv svěřenských nástupců.
tříleté

-

D6 v ody:
•. Žalobník tvrdí v ž"lobe že ' . '
.
tým, že dlážka obch~dnej U~~,~&~al~~n~k~veJ t;tanželky bol zaprílobmkova manželka zdržovala cie!' . no~ 1 za ovanych, v ktorej sa žavody, ktorá sa ta dostala t 'm že om nakup~, b~la. vlhká, jednak od
Obl1VOU prichádzajúcich zVlh~e~á .e ~Ol~ v~hke ;pocasle a podlaha bola
olej, a zakladá svoi žalobny'~ " .l na tym, ze na dlážke bol rozliaty
o to b dl'·
J
naro k na tom že sa • I
'
, , a y azka bola udržovaná v takom'
~a 'ovanl nepostarali
skl znuÍla vylučoval, dopusti>li sa
. sta,ve, ktory by nebezpečenstvo
zodpovední.
zavInema, za nasledky ktorého sú

cme~y

• Odv.olací súd bez porušenia formál I
'
.
v case urazu žal:ohníkovej manžel1ky I ne 101' prava Zl-stil, že na dlážke
dosf napáda toto zi,stenie neprí u~t~l, roz I,:ty nebol, adovolacia žiasvolmocne vierohodnosf svedeck ,Ph ym Spos?bom, hodnoHac najma
VOm odvolaóeho súdu.
yc. vypovedf, co bolo výlučným prá, Pobal' ide o vlhkosť dlážk
'
,
urazu bolo vlhké počasie bo?~~p~~~benu vodou, je nesporné, že v deň
bola. prin~šaná v!hkosť ~huvou Pl'uctl sn~h ~ d~ ,obchodnej mestnosli
manzelka zalobníkova _ k't ' k . ' pnchadzaluclch zvonka a líe
ora a o Je nespor'
'.1 a zvonka, z ulice
'
muse Ia mať svoju obuv vlhkú.
ne pns
__z
v

15399.

(Rozh. ze dne 17,

záři

19,36, R I 846/35.)

Podle odevzdací listiny byl na nemovi.tostech zůstavitelčiných vložen
záva-zek zanechati dům buď mezi ži,vými nebo na případ smrti jednomu
z vnuků zŮ1stavVtelčiných, Alžbětě nebo Adamu Dcovi. P r v Ý s o u d
vyhověl návrhu Barbory D-ové a Jana M-a, by bylo pro ně na tyto pozemky vloženo právo zástavní-. R ,e k II r s oll í s o u d návrh zamítl.
N e j v y š ší s o u d obnovil usnesenÍ' prvého soudu s lim, že se zápis povoluje s dodatkem »bez újmy práv, jež příslušejí nezL Alžbětě a
Adamu D-ovým«,
Důvody:
Stěžovatel Jan M, vytýká především, že rekurs nezletilé Alžběty a
Anny D. proti Ulsnés'ení soudu první stolice, jímž byl žádaný vklad zástavního práva povolen, byl nepřípustný, poněvadž hyl podán teprve
po uplynutí tříleté lhuty v § 64 knihovního zákona uvedené, Výtka tato
není oprávněna. Podle § 124 knih. zákona má se sice knj,hovní soud starati o rychlé a správné doručení svých usnesení a dle § 125 knih. zák.
platnost knihovního zápisu nezávisí na doručení. Ale př,edpokladem
pravomoci knihovního usnesení jest, že o vyřízení knihovní žádosti byly
uvědoměny osoby v § 123 knih. zák, jmenované (§ 31, ods!. 5 a 3 z;ikana ze dne 19. června 1931 čís. 100 Sb. z. a n.). UsnesenI knihovního
soudu> bylo právnímu zástupci nezl. Alžběty a Ad<l!ma D, doručeno dne
5. února 1935 a byl proto jejich rekurs, který došel dne 5. března 1935,

,
I,'

_
-

Čís.

798
přípu.stný

(viz také § 127 knih zák) V
•.
zčásti, opodstatněn.
Na domě o· n'"
e vecI samé je dovolací rekurs
0d
der Hnantwortungsurkunde' vo~J~ ~
19 B napsáno: »Aul Grund
das Haus entweder unter Lebenden 'd .
19 wlrd dle VerpflichtunO'
Enkel Elisabeth und Adam D. Zl] "b o I er aul den Todesfall einem
ll
odevzdad listiny oyl závazek ten ~: a:sen, .a'~gemerkt.« Podle obsahu
pojata d? .od:,vzdací listiny. Poně~ad~ a~š~~dICkOIl dohodou, jež byla
fIdel,kolnIsarm substituce ( t '
I'
v praksl Jest I smlllvená
, b
. .
. I· srn uvnl omez,ení vlast' k'h
.
zpuso u fIdelkomísárnÍ substttuc e )
.,
'mc e o prava po
W682 a 11091 Sb n s nl,oh.l'b. t· ?'znavana (srov. rozh. čís. 4699
, y I zavazek ten z I '
. d' .
'
h d
. ..,
o ou. Souhl,as svěřenských n' t '
.
a ozen I edlckou dosmlu,vního zástavního práva n:~ ~pcuk~ ~ubstltučního soudu s vkladem
povolen toliko s oomezením že / d"-y' ~zan .a proto. mohl vklad ten býti
Alžbětě a Adamu D z od'ev de . eJle t ez uJmy prav, jež příslušeJ'inezl
•.
. ' zaCl Ismy ze d
19 I'
.
c. I. A 128/19-8 (srov. rozh. čís. 4500 "
ne
. .!Stopadu 1919
~mto obmezenému povolení knihovního 'kI0~2, ~412, ?769, 8015). Toze se podle § 96 knih. zák n
,.
v .a u. zastavmho práva nevadí
byložádáno,
lze
vI'ce nebo
neŽ
ZdalI to,to omezení bráni,lo vzniku sml, (v z § 95, od~t. 2 k?lh. zákona),
Jen ve sporu.
uvnlho prava zastavmho, lze řeši'li

··ci

li r

poněvadž

ihre~

pov~~'~iz~f~ěvOII:I'
čís.

něcoji,ného,

15400.

SplátkoO~é obchody.
K § zakona čÍs. 76/35 Sb. z. a n.
Neprednesl-Ii žalovaný ku u'íel v
~e jest
nezaměstnaným, nelze ~ř{hllže~i :P?~ud ze splátkového .00bchodu,
Jako k okolnosti vylučující uplatň . . ur.a u ~ Jeho nezamestnanosti
vajicím.
ovant vyhraay .o ztrátě lhůt prodá-

?

(Rozl1. ze dne 17.

Čí's.

15401 -

15400 -

září

1936, R I 935/36.)

Žalující li,rma prodala žalo van . m b"
."..
vlastnIcké až do úplného za I
f k Z ~Zl vyhradlvsl
SI k nemu právo
P acem ' upm ceny' bylo
I'
•
cena b u d e zaplacena ve splátk', h
, ' o sm uveno, ze kupní
tvrzení žalující firmy ten Přípa~c n Pf~ ztrato,u ,Ihut. Poněvadž podle
šení kupní smlouvy, vrácen;' proda:~ha, do~aha ,se žaluFd firma zrus o u d uznal P?dležaloby. O cl v oel ~ cZfo:, a nahradY,'kody, P r ~ Ý
lovanych a zrusil !Ozsudek p ' h
.o.u d vyllOvel odvolanl za. r'
rvmo soudu jezto r '
cl
pre res otazku nezaměstnanosti žal
.
p VIII son nevzal na
zákona čís. 76/35 Sb
0~an1c., ač podle § 7 splátkového
.
, . z. a n prodavaJI'cl ne o.
I
.
muze up atniti výhradu
z raty lhůt po dobu prokázan;
t Ne' v š š .
.e nezamestnanosti kupU'iícího.
hodnuti y
I s o u d ulozl,1 odvolacímu sowdu nové jednání a roz-

h

v

Důvody:

Žalovaní nevznesli v odvolání námHk • . '
•
takovou námitlou: ani logicky v čos!'
~" ze)~o~ nezameslnaní
a nelze
soud, který přezkoumává rozs!cte'k~z v~vodU JeJIch odvolání. Odvolací
,..rvm o soudu Jen v mezích uplatňo-

799

vaných oclvolací::h.návrhů a důvodů a !:emůže hleděti k ok?lnostem v, odvoláni neu,platnenym (§§ 462 a 467 CIS. 3 c. r. s.), nemel proto vubec
říčiny ani možnosti, by se zmíněnou otázkou obíral a nemohl tudíž
~ni zrušiti rozsudel, prvního soudu jen z toho důvodu, že soud první
stolice tuto otázku nevzal na přetřes. Názor odvolacího soudu, že jde
o okolnost, k niž jest hleděti z úřadu, nemá opory v zákoně. Předpís
§ 7, odst. I, posl. věta zák. čís. 76/35 Sb. z. a n., že prokázaná neza'městnanost ku'pujíciho vylučuje uplatňování výhrady ztráty lhůt prodávajícím, jest ovšem rázu kogentního a všechna ujednání, která se v nCprospěch kupujícíhO odchylují od tohoto ustanovení, jsou neplatná (§ 16
zák.). Ale z toho nelze d0vozovati, že soud musí k nezaměstnansti kupujícíhO hleděti z úřadu, když se jí kupující nedovolává. Zákon stanoví
tako
povinnost soudu jen výjime·čně, a to v § 12, odst. 2 v pi'íčině
vOUi
nepříslušnosti
soudu. Z toho plyne úsudkem z opaku, že v případě § 7,
odst. 1, poslední věta zákona, má platiti pravidlo, t. j. zásada projednací.
Soud může proto k nezaměstn<ťnosti kupujíciM přihlížeti jen, když se
jí kupujíd dovolává. Důvod, z něhož odvo1<ťcí soud rozsudek prvního
soudu zmši!, tudíž neobstOjí.
čís.

15401.

K výkladu § 1 zák. o ruč. žel. čis. 27/69 ř. zák.
Za jakých předpokladů mÍ1že býti oprávněn náhradní nároOk cestujícího vystoupivšího z vlaku boOčními dveřmi vagonu vedoucími na opač
noU stranu od stanice, přišel-Ii při tom k úrazu.
(Rozh. ze dne 17.

září 1936, Rv I 2370/34.)

žalobkyně se r.a žalovaném železničnim eráru, domáhá náhrady
škody tvrdíc, že utrpěla zranění, když vystupovala z vlaku' dveřmí vagonu jsoucími na opačné straně od výstupní stanice; k vystoupení tě
mito dveřmi, jež nebyly uzavřeny, byla nucena proto, že dveře na straně
stanice byly uzamčeny a průvodčí je neo.(evřel, přes to, že klepání'I11 na ně
upozorňovala, že hodlá vystoupiti. Niž š í ,s o u d y žalobu z<ťmHly.
Ne j vy Š š í s o u d uložil prvému soudu nové jednání a rozhodnutí.

D

ů

vod y:

Podle stálého rozhodování nejvyššího soudu jest rozuměti příhodou
v dopr<ťvě ve smyslu § I zák. o mč. žel. takovOU úchylkU od pravidelného provozU dráhy udavši se mimo osobu poškozeného, která jest sama
o sobě způsobil'; přivoditi poranění nebo usmrcení člověka (srov. na př.
rozh. ČÍos. 8543, 7519 Sb. n. s.). Jest 'proto zkoumati, zda jest takovou
úchylkou od železničního provozU, byly-Ii dveře vedOUcí na opačnon
stranu, odvrácenou od nádražní budovy že!.ezničnÍ stanice, otevřeny.
V tom směru bylo v r.ozh. nejvyššího soudu uveřejněném pod čís. 114%

-
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čís,

15402 _._
-

?,b, n",s, vylože;lO, že z účelu opatření nařízených v § 22 žel
radu, CI s, 1/52 r., z" podle něhož mají býti dveře vag .
'
opatr,eny d~?JI zavarou, a v § 95 téhož rovozn'
.. onu na p
ne,s~i'Ces,tuJlcí z,a jízdy vlaku' ani, v stUl o~ati an:h0"radu, p~dle :
teene dvere o,tevlrati a na plošinu vkročiti J' est'
n stutpovatl, ~nl
vagon
' b 't·
.,
,
Usuzova 1 na to ze
, 'u mus" y I za pzdy uzavřeny na obě závor i kd'
'
d Yz se !o v tec:hl"
pred,plsech prímo nenaři,zuJ'e a že tedy J'de o p'rl"hoYd'
'" d u do stanice
" dveře vagonu řádně t UlV
oprave
n CU'IlY'·IJ;
v, db'
o e pr,IJez
'
b"
vreny Nepráv
t b
' 'J, na o e zá"or'v
,
'
, ~,,:, pr? o o' a nížší soudy nepřihlížely k žalobn'
pl ednesenem pz v rÍ;zení před so d
"
unu
i v odvolacim ~pise ž,e dveře va on~ ,~~ prvé S!OI,'Ce a ?pakovanému
~tanice otevřeny p~ případě, žegnebylr~e~a o~~cn,e strane od ,výstupní
ceny, takže se otevřel, Nese'd,
,oP: remm ~yto dvere uzam_
v žalobě právní názo/ že
e na, tom, ze zalobkyne sama proj-evila
vl1l!ku při rozjíždění ze 'stanice j ~~~I~gj~~'dza u~al~st vb dopravě trhnutí
,ze, s amc,e , ez ohledu na její
volání, aby jí byl' dveře va '"
vření těchto dveříYvčas Tent~j~t na, vy~tu'PnI strane otevřeny a neote_
neboť soud jest při právním os~f~:~~; n~zor neb~lpro soud ~"vaznÝi
zcela samostatny' ledaže stranPy dal ,I, p;edneseneho skulkoveho děje,
,
,
' y zreJme na Jevo ' s' '"
b '
byla rozsouzena jen z urči,tého právního hl d', k ,ze! p:eJ!, a Y vec
sporu tak není, jak patrno z toho ž ' e !~ a" cemuz vsak v tomto
i v opravné . . " . I b k '
, e r v nzem před prvou stolicí
dveře vagon~ n~z~~~č:~ °strI;ěe ~~~;áa~: ~a~p:at~ování skutečnosti, že
~ol p!ipadě, že nebyly otevřenÝ, Zůstal~et:dížs :nt~~t~e~~le' ur:z"zaem~eny
up ne,
11l ne-

'ejt

čis.
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.

edr m:zl spolkem (odborovým svazem) a jeho sekretariátem.
Po ku ručí svaz poskytu'l' dl
ochranu ve věcech' pracovni~~1 P~:r~vých ~ov svým, členům právní
svého člena, byl-Ii advokát k to~uto ~stZ::put~atr pra~t11ho zasto~pení
svazovým.
' ovanl vyzvan sekretanátem
(Rozh, ze dne 17, září 1936, Rv I 2824/34,)
žalovaný svaz zřídi,1 a udr'u' "
k
"
sdružení a vyřizuje veškerou k~r~~ ~'n~~nretanat, k,terý 'PO~žíV,á ra'zítka
Cl
t"mím označením svazu, Žalobce {; I r~ t na papIr~ opatre,nem ~tatu
člen svazu Ferdinand Z má s
y" '~ o Se kretanatem uvedomen, že
věci, a sekretariát žádal 'do' ise~~aSlj,stym Ser~alI'em K~em, v pracovní
dotčeného člena v této věcf dodáva' bC,e, a?J pre~z~l pravllI zastoupeni
SVaz (»Kommen liir diee;entueUe Je ze pnpadne utra ty sporu zapraví '
vy?ověl' žádosti v dopi'se a převzal za~to~~~~~s~~sJ~n
Zau"«), žal~bc~
prav:ní věci, dal si Fm pode, satí- ln,'
r }!nan .a " -,a ~'n~z;TIa.cene .
adresovanými vždy na sval pra~id~~ ,moc a ~vedom'" cetnym~ dopisy,
sledk~, Žalobce nebyl za c~lou dobu sep~rJ~~~á'u spor,u o J~ho výzem, ze svaz Ferdinandu Z-ovi neposkytl ',právnl' °omChen za oyanhym, svaranu" ze .o mfor-

p
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'l11ace o průběhu sporu nezajímají, ani nebyl svazem vyzván, aby se
, zdržel dalšího zastupování Ferdinanda Z-a, Naopak v dopise ze dne
22. června 1930 děkuje sekretariát žalobci za jeho účinnou intervenci
, v dotčené právní záležitosti a žádá, aby podnikl veškeré další kroky, jež
, má za nutné a účelné, Niž š f s o IlJ d Y nevyhověly žalobě na zaplacení
palmárn!ho účtu za zastupování Ferdinanda Z-a, jež podal žalobce na
žalovany svaz,
Ne j v y Š š í s o u d uznal podle žaloby,
Důvody:

podle stanov jest úkolem svazu mezi. jiným, aby poskytoval členům
právní ochrany ve věcech jejich pracovních poměrů (§ 3 f) stanov),
Dále předpisují stanovy, že svaz proti třetím osobám zastupuje před
seda případně jeho náměstek (§ 42), že předseda případně jeho náměstek podpisují' platně všecky písemnosti svazu, (»a11e Vereinsschriltten«), Z toho vyplývá, že procesní ,plnou moc může platně udíleti jen
předseda (případně náměstek předsedův), Sekretariát jest jen úřadov
nOlUi svazu,členové sekretariátu, jsou jeho zaměstnanci a písemné pří
kazy sekretariátu dané třetí, osobě, týkající se vedení spom a převzetí
nákladu za procesní úkony, nejsou závazné pro žalovaný svaz, hledí-li
se k ustanovením ~ 42 a 43 stanov. Avšak žalobní nárok jest odůvod
něn s hlediska předpisu § 1315 obč, zák., ježto žalovaný svaz - , Jak
z oko,lnosH případu. patrno _ k obstarávání svých záležitostí použil
osob nezdatných (zaměstnanců v sekretariátu) a vznik škody jest v pří
činné souvislosti, s jejich nezdatností. Nejvyšší soud odůvodni! v četných
rozhodnutích,' k nimž pro stručnost se jen poukazuje (Sb, n, s. 5110,
8080, 9930 a j.), zásadu, že pojem zdatnosti se nevyčerpává pouhou
způsobilostí k nějakému povolání, nýbrž tato zdatnost musí býti provázena také nejlepší vůlí schopnosti skutečně vynaložíti a předpokládá
i náležitou píli,dokonalou svědomitost a naprostou dbalost. Členové
sekretariátu museli si býti vědomi ustanovení stanov a jednac!ho řádu
svazu a jimi se přesně říditi, Nemohlo jiru ani ujíti, že sekretariát
sám není oprávněn pověřiti advokáta právním zastupováním člena svazu
a zavázati se jménem svazu k náhradě útrat tohoto zastUlpování, a že
toto právo bylo ve stanovách, vyhrazeno předsedovi svazu případně
jeho náměstkovi. Nesejde ani <na tom, že spolu-žalovaný Berdinand Z,
ujistil sekretáře M" že mu byla zajištěna právní ochrana v jeho pracovnl věci předsedou svazu, na něhož se již obrátil, nýbrž bylo povinností sekretariátu, by se o správnosti toho údaje přesvědčil dotazem na
svaz a opatřil si souhlas k uděleni plné moci žalobci. Sekretariát nejen
tÚ' opominul, nýbrž když žalobce v četných dopisech sekretariátu sice
zaslaných, avšak adresovaných výsloVině žalovanému 'Svazu' oznámil
svaZl! převzetí právního zastupování Ferdinanda Z, sekretariátem mu
nabídnutého a pak pravidelně uvědomoval žalovanou stranu (t. j. svaz)
postupu sporu a jeho výsledku, ponechal si sekretariát prostě tyto
dopisy, nezaslal je žalovanému svazu, jwk to bylo jeho povinno,stí, dopisoval dále se žalobcem· ve věci týkající se právní ochrany člena Z.
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a znemožnil svým jednáním po připadě opominutím, že žalobce
byl uvědoměn svazem, že tento jmenovanému Ferdinandu Z. neposkytl
právni ochrany a že žalobce nebyl svazem vyzván, aby se zdržel dalšího zastupování Ferd. Z. Jest tedy na bíledni, že zaměstnanci v sekrE'...
tariátu nevykonávali služební povinnosti podle svých předpisů tak, jak
měli je vykonávati, a škoda žalobci vzniklá způsobena byla porušením
služební povinnosti zaměstnanců svazu v jeho sekretariátu a tkví právě
ve vylíčeném nedostatku jejich píle a svědomitosti. Za nezdatnost za...
městnance ručí zaměstnavatel i tehdy, když mu jeho nezdatnost nebyla
známa a známa by ti nemohla, kterouž zásadu nejvyšší soud vyslovil a
odůvodnil již v rozhodnutích (Sb. n. s. 12624,8080, 4586 a j.), a stačí
podle okolnostf případu i ojedinělé nedopatřeni- zjednané osoby, osvěd....
čena-Ii jím její nezdatnost podle § 1315 obč. zák., když bylo rázu tak
hrubého, že o sobě prozrazovalo nedostatek mravní spolehlivosti zjednané osoby (Sb. n. s. 9930). V souzené věd se dopustili zaměstnanci'
sekretariátu- - jak z vylíčeného_ zjevno - řady vážných nedopatření,
a tO' po delší dobu, takže předpoklady ručení zaměstnavatelky za tyto
nespolehli-vé a nezdatné zaměstnance je opodstatněno (§ 1315 obč.
zák.).
Čís.
Předpisy vlád.
pisy právními.

nařízeni č.

15403.

160/34 Sb. z. a n. jsou donucovaclmi

před

Obecně prospěšné stavební družstvo může i teprve v opravném ří
zeni uplatňovati, že bylo vydáno .nařízeni podle § 3, odst. 1 cit. vlád. nař.
Pojem zákazu vymáhání částek, kterými členové přispěli k úhradě
stavebního nákladu z vlastního jmění. Nerozhoduje, že osoby, jež vymáhaji zmíněné částky na družstvu, jsou ještě členy družstva.

(Rozh. ze dne 17.

září

1936, Rv I 1578/35.)

žalobce dav výpověď z bytu v domě žalovaného stavebniho družstva, jehož byl členem, domáhá se na žalovaném družstvu, které vS·. .
pověd' jeho přijalo, vráceni členského podílu a zálohy v zažalované vyši
tvrdě, že nesouhlasil s dodMečnou změnoU' stanov, podle níž stavební
záloha jest nevypověditelná. P r v Ý s o u d žalobu zamítl a neměl při
tom zření na- to, že žalované družstvo podalo žádost podle § 3 vl. nař.
čís. 160/34. O d v () I a c i s o U' d nevyhOvěl dovolání, pokud směřovalo
do vyroku o pohledávce samé, zrušil však rozsudek prvého- soudu ve
výroku o úrocíeh a uložH prvému' soudu v této části nové jednání a rozhodnutí.
N e j vy Š š í s o II d u,ložH odvolacímu soudu nové jednáni a rozhodnutí, ale až uplyne doba určená podle § 3 vládního nařízení ze dne
13. červen.ce 1934, oč. 160 Sb. z. a n.

D Ů vody:
. . ovozoval žalobce že vládního nařizení čís. 160/34 Sb.
V odvolam d
. " aď použíti V odvolacím sděleni tvrdilo
n nelze na souzeny pnp
.
. t I' . d 'I k vyří
.z. a '. družstvo že po skončení jednání v prvm s o ICI os o
vane
žalo. . jeho
"d'os t'I a z'e mu- byla ·povolena
doba do konce roku 1936,
.
.
" ť
za
zem ono.. nemohou stavební náklady býti od členů .zc,;la nebo z .ca_s.1
kdy ?t.nema po kterou nemu-sí družstvo tyto stave?m za!o~y vyplacdl.
. vymaia~y oud v důvodech napadeného rozhodnu~l' prav~ ze k..to~uto
Odvo ~c~a~ovaného nelze pro zákaz novot dle § .482. c. r. ,~. p;lhhzeÍl:
tvrzem
I " 'd"t' neboť předpisy vladmho nanzem
ze
dne
, N' oru tomu ne ze pnsve Cll,
...
...... • ch
az,
1934 o bytovém hospodaření obcí a obecne prospesny k
13. cerv.ence
' ... 160 Sb z a n byly dány proto, aby Jedna,
.
bnich s druzem CI-S.
...,
,.
k b
stave d' o řádné hospodaření celého stavebního .druzstva, jedna a y
byl~. mu
u r~~~tni správy nedocházelo k realisaci st~-tní zár~ky v přfpadech,
v zal .
ev hnutelné B ly tedy tyto předpIsy vydany v zajmu ve~
~~,j~~;e~sj~o~ t!díž dom;coJacími, (ve]ícími) předPiS?rf~n5mi.I~:~~
.

.

~roto ,na z~~a:"~d~~t~!~í::~~~~n~ed~~~~!~~et~~~~eot: ~I;~nf~~. ~~řízen!.

valo, ze b~
Y .. t t
sociální péče bylo stran zalovaneho druzpodle ~pr~vy mIn~~ er,s v~dle § 3 vlád. nař. ze dne 13. července 1934
.' ~tv~6~,~~e~0 aO~~ ~e~~I! doba, po kterou částky ~ citovaném § 3 u~:ii
ďené nemohou byli družstvem vypláceny, am nadnem zcela n,ebo ~í~adě
'h'n
stanovena do 31. prosince 1936. Jev souzene,m P •
vymla abY; za'lohu tedy o c'ástku kteroUl žalobce .jak.o člen zalovaneho
o s ave n I ,
'
'h . ... , Nutno
družstva přispěl k úhradě stavebního nákladu. Zd ~hl,astm.? J1~ečm'160/- 34
" d "ť stanovení § 3 vla nI o nanzem .
proto na tento pnpa - UZl I U
.'
é " T k úhradě
Sb z a n Zákaz vymáhání částek, kteryml členov .pnspe I
•
st~vebníh; nákladu z vlastního jmění, znamená - !a% plt e z n~č;~~
tohoto vládního nařízení' - , že po určenou dobu nem, ovo eno a
,.
. ... h'" aháJ' eny' ch (srovnej podobne rozh. Č. 4655 a
kracovatl v rozep1lc . JIZ z
b .,
. , . částky
13167 Sb. n. s.). Při tom je nerozhodno, zda oso Yc.Jez ,zmlliene .
na družstvu vymáhají, jsou v době žaloby po pn;pad.e v~?ese.m r~z~
. t I' .. T členy družstva neboť vladm nanzem nečInI
sudku v prvnI s o ICI Jes e
' 0 0 1 ' .. b 10 tudíž
této pnčíně rozdílu. Vyměrem minísterstva socla ~I pec,e'y
"I
~ projednávaném rřípadě zasaženo již řízení odvolacl, v nemz nesme o
byU pokračováno.
čís.

15404.

Odpůrčí řád.

Lze odporovati zcizení podniku (obchodu).
Právní význam změn způsobených jednak dalšim provozem pod!Iiku,
jednak jeho rozšířenJm.
(Rozh. ze dne 17. září 1936, Rv II 14/36.)

Podle přednesu žalobkyně uzav.řel žalovan y' SI
Stanislavem H-em 'k upnI'. srn I'OUVU, dle ní-ž pro da

mStan~ellemHžalz?ablkoYv~~
ams av.

a
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n~~l1u

s~~ P?vinnosti, ,~

to ideální třetÍlnu a železářský obchod Se
vSlm zanzeOlm, Jnventarem a zbožím to vše za 20000 Kč kt "t
., tk
'b I
". '
. , eraz o
cas., a pry ~ a. vyplacena pn podpIsu kupní smlouvy. Nemovítostity
map Cenu neJmene 150.000 Kč, obchod 120.000 Kč a jeho výnos Č· '1
40:000.r<:č ročně. Tímto způsobem se Stani.slav H. zbavil svého majet~~
coz UČInil proto, aby se vyhnul placení výžívného žalobkyni .pro p". ct,'
• b d'l
... k
' npa
ze ~ os o me~l n!~l' .• rozvod~. Prozatímním opatřením bylo uloženo
StaOlsla~u H-OVl ylatJtJ .zalobkyOl výživné 310 Kč měsíčně. Ježto Stan~_
sla~ H. zalobkym neplml, vedla proti němu žalobkyně pro výživné e _
kUCl, avšak marně. Na výživném dluží Stanislav H. žalobk~'
3.965. Kč 5~ ~. O. ú?,.yslu ?tani,s!a~a H-a zkrátiti žalobkyni žalovan;
~rnost
ved.el, ve~etJ musIl a vedeti mohl. To bylo patrno již z toho,
ze kupm a pr~vodOl ?odnota byla srn luvena směšně nízkou částkou
20.000 Kč.a mImo to zalov.aný v prosincI 1929 a v lednu 1930 zejména
bydlel s.e zalobkyOl a St~nlslavem H-em ve společném domě a společné
se ?tamsla~em H-em pian na zkráceni žalobkyně zosnoval. žalovaný
!~ke ~ dobe, .kdy ob~hod na sebe převáděl, ani obchodníkem nebyl, ani
zadnych penez nem~1. Ž~I,?bkyně s~ proto domáhá výroku, že kupní
smlouva J~st proh .~l bezucmnou a ze žalovaný jest povinen trpěti, by
na nemovItostech JIm od Stanislava H-a koupených byla vedena exekuce. pro vykonatelnou pohledávku žalobkyně, již má na výživném proti
StamslavUl H-ovÍ. Niž š í S· o U d Y uznaly podle žaloby.

I-!'

Ne j vy Š š í s o u' d nevyhověl dovolání.
Důvody:

)ako vad~ ř~z:ní (§ 5?3 ~ís. 2.c. ř. s.) a rozpor se spisy (§ 503 čís. 3
c', r. s;l. vytyka, zalov,,;ny, ze am odvolací- soud nevyšetřil provedením
du~azu zalovanym ~ablzených ~ po případě použitím práva podle § 182
c', r. s. ~ z.evr:,.bn~, .zda kupm cena za majetek převedený na žalovane,~o byl.a pnmere~a J;,ho skutečné hodnotě, a že odvolací soud nepři
hh~~1 am k ,tomu, ze vsechny nemovitosti převedené na žalovaného byly
za~lzeny pr.avem, doži~?t~í ,výměny pro manžele Antonína a Teklu H. a
prav;,~ d?ZIV?tl1l'ho uZlvam. pro Jana H., ač prý jde o okolnosti závažné
pro .resem ?tazky, zda tu Jest zkrácení věřitelů předpokládané ustanove~lm § 2 ~lS. ~ odp. ř ..~ř,edpo~~~dem odporování podle § 2 odp. ř. jest
ovs~n; .zkrace~l o~p,or~J.1clh? ~efltel~, ale jen v tom smyslu, že odporova~! lest zp.~soblle pnv~dltJ bud' uplné nebo částečné uspokojení odpor~JI~lho ven tele anebo Je aspoň ulehčiti nebo uspíšiti. Stačí, zvýšÍ-li
bez~ónn?st kupu možnost sáhnouti za účeJem vedení exeku.ce na tak?ve .l!:aJet~ove ~~sti, yeré odporovatelným jednáním z majetku dlužm~a JIZ vy;;ly,pnvodl~h pro odporujkího věřitele příznivější situaci
~ez ?y!a pred odporov~ním. Není .však třeba, by byl přímý vztah mezi'
]e?~amm odporovatelnym a zmensenou vyhlídkou nastalou tímto jedna~lm, a Jest proto Ihostej;,o, ~d~ byl. úči~ek ten již dán předem, když
d?s!? k odporov~lelnému Jednam (J~zto JIm vyšla z majetku dlužníka
vetsl hodnota nez hodnota toho, co Jím bylo pro dlužníka získáno), či
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zda nastal teprve pozdějším jednánim dlužníkovým, který n.~ př.~=.níze
• né za 'prodané maJ'etkové kusy spotřeboval nebo zataJlI a ventele
II t rze
.)
d b t d dl· 'k
neuspokojil (rozh. Sb. n. s. ~Ís. 5185: 106?1 ~) .. I k 1. y e y uzm
Stanislav H. byl od žalovaneho obdrzel.pnmere~ou v;:aJemnou hodnotu
za postoupený m,.jetek, byla by :přes to zalobkyne zkracena.od~orovate.l
ným jednáním dl~ž.~Íkovým, ježto. d~u~ník ž.al?bkym z obdrzen'yc~ pe~ez
nic nezaplatil a leJI exekuce na Jmen~ dlu,zmkovo .by!a .marna. ,ze .vsak
odporování zvyšuje pro ~alsb.k1ni moznc:st uspokoJ:n~, zaloy:ny ~m ne:
opírá a jest ostatne zřeJme Jlz z toho, ze odporovam umoznuJe zalobel
~xekuci jedna!k na obchod se skladem z.boŽí. podle. ne~porné~o přednesu
stran dosU značným, a jednak na nemOVItostI, na mchz v dobe poznamky
odpůrčí žaloby (a jen tato doba přichází V úvahu vzhled~l1! k § 20,
odst. (2) odpr. ř.) nevázly žádné knihovní dlu~y. Nemovl,tostI JSou arcIť
zatiženy právem doživotní výměny pro manzely Ant.Sl11~a a Teklu H.
a právem doživotního užívání pro Jana H. a.~epos~ytuJ~ dusl,;dk<;m toh?
vlastníku nyní žádného užitku. Leč· byť I uZlvatele b~h pom;r~e. ~Iadl,
jak dovolání tvrdí, jde přece jen o břemena obmezeneho .trvam, Jez, O?padnou nejpozděj~ úmrtín; uživatelů. Nelze pr?to souhlaslŤ1 s dovolamn;
",ni pokud tvrdí, ze prava a spravedl!va kupm cena za tyto nemovItostI
je ~aplacena již pouhým převzetím zminěných břemen, IZ,e :,a.op~k právem očekávati, že při případné dražbě, při níž m~sí ~m1l1ena b~:I:,ena
vzhledem k svému pořadí býti převzata bez zapoctem na neJvysslpodání (§ 150 ex. ř.), bude za jistotu budou~íc~. UŽi,tků ~~n~ přiměř.ená
vzájemná hodnota, a že žalobkyně bude z m pn svem pnzmvem poradl
alespoň částečně uspokojena. Vytýká-li žalovaný dále, že žalobkyně nebyla zkrácena, ježto může ~osáhn?u.ti uspok<:!ení z. 'pohledávk~ Stani:
slava H. za ním na zaplacem kupm ceny, a Jezto nezadala o VYJevovacl
přísahu za účelem zjištění, zda dlužník má ještě ony hotovo'sti a pohledávky, jež podle vlastního tvrzení žalobkyně prý měl v. době odstupu
svého obchodu., přehlíží, že sám jako strana tvrdil, že Je se Stams~a
vem H. vyrovnán', a že zkrácení nastává i tehdy, byl-Ii od'Poro~atelnym
jednáním zásah na jmění dlužníkovo je;, ztíž;,n: cov souzené ve~, bylo:
jak viděti z toho, že ·exekuce proti dluzmkovl byla ~arna. ~en!
ani třeba, by věřitel vyčerpal všechny možné exekuční prostredky, najme
dokonce i prostředek vyjevovací přísahy (rozh. Sb. n. s. čís. 4912,
I Cl591). Dovolání vytýká dále s hlediska § 503 Čí,s. 2 a 4 c. ř. s., že
odvolací soud přešel bez povšimnutí námitku žalovaným prý Uiplatně
nou, že by žalobkyně byla bezdůvodně obohacena, kdyby její žalobě
bylo vyhověno v plném rozsahu, poněvadž dům, :Jehož žalovaný na?yl
odporovatelným jednáním, byl jím adaptovan a stoupl tedy v cene a
poněvadž také v převedeném obchodě jsou zcela nové jiné věci a ~ daleko větším množqvÍ. Leč námitku zhodnocení domu a obchodu zalovaný v odvolání vůbec neuplatňoval a nelze ji z vývodů odvolání ~ni
logicky vyčísti. Odvolací soud, který přezkoumává rozsudek prvmho
soudu jen v rámci uplatňovaných odvolacích návrhů a důvodů a nemůže hleděti k okolnostem v odvolání neuplatněným (§§ 462 a 467
čís. 3 c. ř. s.), neměl proto příčiny ani možnosti, by s~ zI?íně~o~ otázkou obíral a tím měně m~ tuto možnost soud dovolacl, Jehoz ukolcm
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j eSI, nehledHi Se k připadné zmatečnosti, již jest v každém období ří_
zení dbáti z úřadu. omezen jen na přezkum, zda odvolací soud rozh(){jl
Správně o odvolf<ní. Žalovaný se zmínil v odvolání jen o tom, že dnes
není v jeho obchodě onoho zařízeni a onoho zboží, které bylo na něho
převedeno právním jednáním, jemuž žalobkyně odporuje, a tento před
nes směřoval i,en k odůvodnění jeho námitky, že žalobní pmsba, by byl
uznán povinným trpěti exekuci na obchod železářským zbožím a zejména na př,edměty v tomto obchodě umístěné, jest naprosto nejasná,
neúplná a nesprávná, že žalobkyně byla by v žalobní, žádosti musila
vyjmenovati předměty, na které žalovaný má trpěti exekuci, ježto, kdyby
nyní byl odsouzen, jak to' žalobkyně žádá, byl by nucen trpěti exekuci
i na předměty, jichž se odporovatelný převod vůbec netýkal. S tOuto
námítkou se Odvolací soud zabýval a shledal ji právem za neopodstat_
něnou. Slovy »obchod železářským zbožím, který byl dříve veden na
jméno Stanislava H. a nyní jest veden na jméno žalovaného« a »před_
měty v obchodě tom se nalézající« jest předmět odpůrčí žaloby ,dosta-'
tečně individualisován, neboť lze z nich bezpečně seznatí, na které věci
má žalovaný trpěti exekuci. Nemůže proto býti. řeči, o tom, že žalobní
prosba jest v tomto směru nejasná a neu.rčitá. Jde tu jen o to, zda žalobní prosba tak širokého rozsahu ,jest po stránce hmotněprávní odu_
vOdněna, když v obchodě, jenž má býN ,postižen exekucí žalobkyně,
jsou nyní zcela nové jiné věci, než tam byly v době, kdy došlo k odporovatelnému jednání a když podle povahy věci do doby, kdy dojde
k exekuci žalobkyně, nastanou ještě další změny. Leč k této otázce
nutno přisvědčiti, Z ustanovení § 13, odst. (I) odp. ř. v souvislosti s § I
odp, ř. plyne, že se odpůrčí nárok mimo konkurs jako podpůrný prostředek k exekučnímu vymáhání pohledávky věřitele může vztahovati
na všechen majetek dlužníkúv odporovatelným jednf<ním zcizený, který
jest podroben exekuci, a že se tudíž mUže vztahovati i na obchod (podnik) dlužníka, byl-li takto zcizen, poněvadž jde o majete'k, jenž jest podle
§ 341 ex. ř. podroben exekuci. Jest podstatným znakem obchodu (poc\.niku) ve !smyslu § 341 ex. ř., že předměty, z nIchž se skládá, zejména
zboží v něm umístěné, podléhá při řádném jeho provozov«ní stálé změně,
ale ježto jde o hromadnou věc ve smyslu § 302 obč. zák., zůstane obchod
(podnik) přes takové změny s právního hlediska vždy týž a všechna
práva k němu nabytá zasahují vše, co přibude, a přestávají u věCí, které
odpadnou. Dodatečné, řádným provozem způsobené změny v přede
mětech, z nichž se obchod skládá, nemuže proto odpůrčímu nároku na
něj se vztahujídmu býti na újmu, a to ani tehdy, byl-li obchod řádným
provozem rozšířen, neboť podle § 13, odst. (2) odp. ř. se poklf<dá ten,
kdo jest zavázán plniti podle odpůrčího řádu za nepoctivého držitele
a je tudíž podle § 335 obč. úk. povinen, aby vydal odporujícímu věřiteli
všechen užitek, kterého držbou obchodu nabyl, tu'díž také přírůstek docílený řádným provozováJním obchodu. Dovolání' ovšem uplatňui'e zřej
mým náznakem, že v souzené věci nejde jen o změny způsobené řádným_
provozováním obchodu, nýbrž o mimořádné jeho rozšÍlření ·novými' investkemi. Tim uplatňuje žalovaný v podstatě, že učinil na obchod náklad.
Avšak, je-li tomu skutečně laik, mohl by po případě upla,tňovati nárok
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.
.
,. d tel bez příkazu (§ 13, odst. (2)
na náhradu tohoto na,~ladu Jako 'Jen~:ok však v první, stolici neuplatml
odp ř a § 3360bč. zak.), takO\:~ , 'eno nezm'lllil a dovolací soud ne. .
. ,
, 1 J'ak JIZ rec,
,
"
.
také v odvolam se onen, ' b' r S dovol«ním nelze souhlaslÍ! am,
a uže se proto s touto otá7Jkou za
' s napadá názor odvolacího
';Okud dovolacím
§
\ \e' mu úmysl Stanislava H.
soudu, že se žal?vanému n~z aft., u
b' ti nemu,sel. Otázka, kO!'lO
zkrátiti žalob~yn:. n:byl d zn~fužn~~' ~~I zkra~ovati úmysl čili nic, mela
stihá průvodm ?ft,;,e,. z a kd b nižší soudy nebyly bývaly s to, ~by
by jen tehdy pr.~v~1 vyznam'b Yř~šiti otázku, zda nedostatek t~k.ov,:~,~
tuto okolnost zJIstIly" a bylo J nebo žalovaného. V souzené veCI n!zsl
zjištění jde na.. v~ťb ~al~~~y~: Staníslav H. měl zkracovací úmysl a Jest
soudy přímo ZJIStl.y,. ze u~m r koho stíhalo průvodní' břímě v tomto
tudíž zcela' zbyt~čn: .se .~~~a I, d
soudily že Stanislav H. měl, zk.ra směru. V souzene veCI mZ~1 sou y u
7Jk:acovací úmysl přímo znam,
covací úmysl a že ~alov~n:mu b~l, t~~io Stanislav H. nemohli vysvětliti,
a to hlavně proto, ze a~1 zalov! y'd
ajetku' jemuž žalobkyně odpoza jakých okolností do~ol k p.r~v~ uř:v'eden ~ni jakým způsobem byla
ruje, ani za jakou ~enu J;. ~~Je ~,lSOudY u~oudily, že převod majetku
kupní cena vyrovnana, z ce oz n z ' I van'm jen za tím účelem, by
byl ujednán mezi Stanisla~em.H. ~::it~ho ~ nemovitého majetku, aby
Stanislav H. byl zbaven v~skereho, I kém s oru který pro neshody se
" v případě jeho podle~nu!t v ,;,anze ~
te~h ;krátil. Úsudek nižších
žalobkyní oče~ával, zalo~ky~l na a ~má~~ti žalobkyni a že žalovanému
soudů, že Stamslav H .. mel un;y~ l z r 'vně dovozen ze zjištěných skubyl tento úmysl znám, Jest 10glcl.Y' sp!a nižší' soudy posoudily po této
tečností a neobst~jí ~ýtka dovo am, ze
stránce věc nespravne.

fa~.

důvodem 5~3"isd'k

tm:

I

čis,

15405.

Pr" rozinkovém dlivodu podle § 13 I't
I , g)
. rozl: Izák. nesejde na tom,
I
, I a zav in'l
zda duševni
chorobu manze
I druhy manze,
(Rozh. ze dne 17.

září

1936, Rv II 360/36.)

,
I k jeho manželství se žalovanou
žalobce se domáh~ v~slovem roz 1~ rt ) rozl. zákona. žalobkyně
z viny žalované opíraje z.al?bf ,o d§ ,. ~ 'c~orá a mimo to namítla, že
popřela, že by byla ne~ylečlte '~e uS~~ándeáním žalobcovým s ní. Niž š j
její chorob~. byl~ vY,vol:,na kru!y~ ~~ševně nevyléčitelně chorá, roz1ou,;e zalov§a~~ ,JI
sčily
o u manželstvl
d y ZJls!t~se,
z duvodu
n . g) rozl.
. . zákona z viny žalobcovy,
.
·
, ,. s o II d nevyhověl dovolam.
N
I eJvyssl
Důvody:

.
. , . , ". duševní chorobu vyvolal žalobce, zlým
žalovanaa uJJlatnuJe,
ze JeJIobdo b y § 13 h) rozl. zákona j-eho zal oba
nakládáním
ze proto podle

čís.
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opřená o rozlukový duvod § 13

) m 'I
,.
,'
§ 13 (h) rozl. záko~a ':k~ ~;I~~amlt~ut~.. Než u,~tanovení
obdobně použíti na rozlukový duvob § 13
o~enl, vypmečneho nelze
doc~la odlišné od ostatních důvodu rozluk g,\jehoz ?re~po~lady jsou
něm toho kterého manžela na chorobnémOVrt~ a ~ nehoz ,otazka zavi_
podle slovného znění uvedeného místa'k
~bu zalo':.~ne?o manžela
za ona vu ec nepnchazí v úvahu.
druhé

věty

čís.
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Komu byla směnka opatřená bl k'

ú~elem opatření úvěru, nestal se jejím~~~~~sament:m ,<X;levzd~n~ ,za

mm nabyvatelem směnky není ten
k em. Smenec,nym, ongmar_
zabaveny.
,pro oho byly smenky exekučně
(Rozh. ze dne 17. září 1936, Rv II 544/36.)

Podle tvrzení žaloby zavázala
'I
.' .
'
ných směnek jako přijemce a dru~~ ::a tvan~ fIrma přijetím zažalova_
směnek jako výstavce a indosa
~ za ovan! Ja~osl,av, Sch. podpisem
směnky (§ 10 směn zák) .. '~' Ize zaplaŤ! smenecne valuty držiteli
baveny pro žalující 'stát 'p~bll~z§ 18du~~ K~, Směnky byly u tohoto zabyly předloženy k placení zaplaceno z,a C18. 76/27. V den splatnosti
protestovány. Ve směnečn~ch námitk,v~a n~~'y~o, a proto byly směnky
sám tvrdí, že zažalované směnky ac b u~e .,1 zalov~ní, že žalující stát
směnky ty výkonný orgán vzal u J n;na y rad~?u Indosací, nýbrž že
k sobě, tedy že je zabavil PoCtku y K-a na pnkaz exekučního úřadu
firma úvěru pro svilj pod~i'k i a ~~ rlok~ 19~4 potřebovala žalovaná
jí on neopatřil peněz Te~' p?Z~ a, a ruheho žalovaného, zda by
~4.000 Kč, a žádal, aby mu v ~~~I~!I!, ze, s~ pokusí ~ opatření částky
castku. To také žalovaná firma uč' 1.~va.!~Vlrma 3 smen~y na uvedenou
Jaroslav Seh. ne jako vlastník neb :n~ a.
cepty tyto prevzal žalovaný
výstavce, ale jen jako osoba důvě~njáa ~:e smenky, oprávn~ný nebo jako '
nebo u osoby soukromé
vyp UjC!
o "'t.
'.1 z ase P,okus!
,
I pemze
' , 'čk na smenkv
' .• u ústavu
akcepty. Jaroslav Sch. tudíž nev . latíl Ž I vYP~j . u !u kryl!, uvedenými
přebíral směnky jako osoba ze s;;:'ěnek oa o,van,e ;Irme ;ralutu, ježto neSe měl pokusiti na směnky vypujčiti
íPra~nena, :Ie Jako posel, který
koušel sehnati na směnky peníze a p;\~e. ento zalovaný také se podosti žalovaný Jaroslav Sch. směnk o t~~~1 se na juda K-a, k jehož žáJuda K. povinen směnky vrátiti kd {,
p,o~e~sal. Podle dohody byl
mu podařilo sehnati úvěr
ohl Y} na ne uveru nesehnal. Kdyby se
platě peněz. Vyplacené . ~n%e b slme~ky odevzdati půjčiteli proti výžalované) po příoadě ]aioslavu
h vsak pov1'lle,n odvésti firmě (první
úvěru. Juda K. s~ tedy nestal op ~'-~VI, za odme?l1 za zprostředkování
jako posel, maje na dosud zcel~av;:nym ~e smenek, ale měl je pouze
Juda. K. Se nestal vlastníkem směnek ~c~~ne 3 bl~nkety, opamu úvěr. .
něho žírovány P r v Ý s o u d
h : e pro i o, ze smenky nebyl v na
nÝ,:h a zrušil ~měnečné Platehn? ~í~~ sm~ne~ným nárn;tkám, ža]ovasmenky byly dány JUdovi K-ovi P 'h zYbsllOla proto, ze zazaJované
, II ne oz
y y zabaveny berní exekucí

k

l

pro daňové nedoplatky, jen k eskontu, že byl jen mandatářem žalovaných a mohl dáti směnky do oběhu jen proti zaplacení valuty a že tudíž
proti žalujícímu eráru, který směnky podle § 391 zák. čis. 76/27 Sb.
z. a n. zažaloval, mají plnou platnost námitky žalovaných z tohoto jejich
.poměru k Judovi K-ovi. O d vol a c í s o u d nevyhověl odvolání.
D u vod y: Pouhé odevzdání směnek bez dalšího směnečného prohlášení rovná se nabytí blankoindosamentem a nabyvatel směnky blankoindosované je nabyvatelem směnečným, jemuž nemohou býti činěny námitky z osoby předchůdce, který není na směnce uveden. Odevzdání
směnky předpokládá však právní duvod. Ježto je pak možným nabyti
směnky (blakoindosované) i bez titulu a nabývacího zpusobu, jest hledíc
k domněnce, že detentor směnky blankoindosované jest jejím vlastníkem,
přípustným dukaz opaku. Tento důkaz se pak žalovaným podařil, když
zažalované směnky byly Judu K-ovi odevzdány jen k eskontu a tudíž
byl tento jen jejím mandatářem a mohl tedy směnky blanko tradovati
v zastoupení žalovaného Jaroslava Sch-e :jako blankoindosamenta proti
vyplacení valuty. Nebyl-Ii tedy Juda K. nabyvatelem blankosměnek, neměl proti směnečným dlužníkum žádných práv a nemohlo ani dojíti
k zabavení domnělých jeho pohledávek ze směnek podle § 385 zák,
čís. 76/27 Sb. z. a n. Avšak i kdyby toho nebylo, příslušejí dlužníkům
proti žalujícímu státu, který směnek nabyl v exekučním řízení, všechny
námitky předchůdce, neboť uvedený způsob nabytí směnek rovná se
svými účinky nabyti směnky obecnoprávním způsobem. Uznal-U proto
prvý soud námitky žalovaných jak co do poměru, Judy K-a k nim jako
mandatáře, tak co do nebdržené valuty směnečné odůvodněnými, právem
zrušil všechny 3 směnečné platební- příkazy.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovoláni.
D u vod y:
Dle zjištění pfevzal Juda K. od druhého žalovaného sporné směnky
opatřené jeho žírem za účelem opatření úvěru a měl je v případě nezdaru druhému žalovanému vrátiti. Nedošlo-li k eskontu těchto směnek,
a tyto byly u Judy K. orgány finanční správy zabaveny, pak nesplnily
se předpoklady, pro něž byly Judovi K. jako mandatáři směnky svěřeny.
Je proto správný závěr odvolacího soudu, že se Juda K. nestal nabyvatelem těchto bia"kosměnek dostav je bez titulu a nabývacího zpusobu, a nelze ho proto pokládati za vlastníka směnek. Také dovolatel
nepřišel do držby směnek z vůle Judy K-a, nýbrž stalo se tak cestou
exekučního řízení zabavením ve smyslu §§ 385 a násl. zákona čís. 76/27
Sb. z. a n., a nemůže se proto považovati za nabyvatele směnečného originárniho (srov. rozh. čís. 13903 Sb. n. s.).
čis.
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V nespornom pokračovani, v ktorom opatrovnicky súd rmíhodl1je
o tom, či má zmocniť opatrovníka nenarodeného následného dediča,aby
menom tohoto započal spor o výmaz hypotekárneho záložoého práva,

_
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čís.

d ty. .
.
me Je účastníkom pokračovania (§ 6 'k'·? ~gy hypotekamy veritel'
nemá právo k rekurzu (§ 37 zák. čís. Z:iJO/~1~31 SOb/1931
Sb. z. a n.) a
. z. an.).

v~ož~ého

na pozostalostnú

nehnutel'nosť

Jde o jednotnou pohledávku, byť i jednotlivé částky
právního poměru byly splatny v různých obdobích.

(RozlL zo 17. septembra 1936, R IV 314/36.)
N a j v y Š š í s úd rekurz odnl I' e t o I z týchto
dóvodov:

Napadnutým usnesením ktor' m
t
.
.
rení ?patrovníka nenarode~ého ~áSI~~I~é~oov~~ky. sud rozhodal a povezapo~al spor protí hypotekárnemu veritel'ovi. d!ca, aby men?m tohoto .
lo,zneho práva vloženého
.
o vymaz hypotekarneho zá~íjak prejudik~vané platnos~t čr~~~f!~~~~~~~o~~~~uzt~rn.os.rh ešt~ níe je
je tedy rozhodnutím tým dotknut.
.
ozne oprava. Nle
ve!!tel'ky, ale jedíne záujmy opatr;vE~~vo m~li'ren:a, a~o hypot~kárnej
leZl starať sa o jeho záu'm
t
a a)e o pnbuznych, ktorym návyslovil rekurzný súd I jkIIda~r~ o ~.emoz.no rekurentku, aka správne
zák. čís 100/1931 Sb' P
a ucastmka pokra-čovania podl'a § 6
.
. z. a n. a preto nemožno j' e ti·
kl d ť
ktorá má v smysle § 37 cit . zák . pravo
.. ,K re k·urZll protI
ez potomu1"o
a a usneseniu.
za osobu,
čís.

15408.

Věci vyloučené podle § 251 e ·
k
vou platně do zástavy avšak J'exJ.ic~ zzepxe }~ce ,mohou býti dány smlou',
enezem nelze provésti soudnl
exekucí.

(Rozh. ze dne 18.

záři

1936, R I 744/36.)

Rek II r s II í s o u, d vyloučÍ'! z ď d §
,
povinného z exekuce zabaven' •. uva .u .251 ČIS. 1 ex. ř. k rekursu
soukromé právo zástavní.
e vec!, na mchz měl vymáhající věřitel též
••.N e j vy Š š í
ventele.

Bo

u d nevyhověl d ovo,Iadmu rekursu vymáhajícího
Důvody:

Rekursní soud zmši,1 exekuci v ř·č·· •
z důvodu § 251 čís. 1 ex ř a' dl P .' Ine ,nekt<;rých zabavených věcí
hající věřitelky na těcht; před:ěete~hze so~~rome zást~v:n~.právo vymá~
tel.nost. D.ovolací rekurentka pot. , tnemuz~ VyIOUČI,tJ JejIch nezil'bavi'h
, I r a enlo nazor u,vád'''' ,
.'
'I."
.ejIC, ze nem zakonne o u,stanovení, podle něhož b
které jinak jsou z exekuce vyňaty YTne~me. dluzm~ ~atI do zástavy věci,
ex. ř. pravda a věci takové moh~ . o Je sI,;e u vec! uvedených v § 251
stavy, avšak jejich zpeněžení nelz~ bylI ;Ia~y sml~uvou platně do zátomu brání ustanovení, § 251 ex. ř pr~Test~ so.u~m ex~kucí, poněvadž
z exekuce vůbec v ňat
( . ., po ,e nehoz JSou vec! tam uvedené
k §§ 250, 251 ex. ř., ~yd.Yz /r~;;~j Neumamnův-Licht~lauúv komentář
vyd. z r. 1923, str. 426 Klang' k § 4~~r. b7'!9, ~hrenzweIg: Sachenrecht,
,
a c. zak., str. 247).

15409.

vyvěrající z téhož

(Rozh. ze dne 18. záři 1936, R I 847/36.)

o d vo I il' Ci s o u d odmítl jako nepřípustné odvolání; žalobcovo do
. rozsudku, jímž jeho žaloba na zaplacení výměnkářských dávek byla zamítnuta, protože podle jeho názoru, jde o čtyři nároky, t. j. o výměn
kářské dávky splatné v rllzných období,ch, tedy o nároky samostatné,
které nedosahu1í jednotlivě hranice určené v § 448 c. ř. s., v odvolání
pak se neuplatňuje žádný z důvodů zmatečností vytčených v § 477 čís. 1
. až 7 c. ř. s. (§ 501 c. ř. s.).
Ne j v y Š š í s o u' d uložil odvolacímu soudu nové jednání a rOZhOdnutí.
D ů vod y:
Názor odvolacího soudu nelze ,považovati za správný. I odvolací
soud považuje všechny nároky za nároky vyvěrající z téhož právního
důvodu, jejích samostatnost ,pak odlívodňuje tím, že jde o nároky
splatné v různých obdobích. Ale tím není dána skutková různost důvodu,
z něhož vznikly. Nároky ty jsou opřeny a smlouvu o věno' a odstupné,
podle které jest žalovaná povínna odváděti ročně dávky tam, určené žalobkyní. Každá roční dávka jest ovšem potud samostatnou pohledávkou,
'že po splatností může b,ýti samostatně žalobou uplatněna. Neuplatní-Ií
se VŠaJk a přístoupí-Jí k nf ještě da,]ší nezapmvené dávky, mizí samostatná povaha jednotlivých dávek a tyto tvoří úhrnnou a jednotnou pohledávku z jednoho důvodu, jejíž úhrnná výše jest rozhodná pro otfezku
přípustno,sti opravných prostředklí. V souzeném případě převyšuje úhrn
dávek 500 Kč, nejde tedy o věc nepatrnou a ustanovení § 501 c. ř. s. tu
neplatí.
čis.

15410.

K výkladu § 8 zák. čís. 82/20 Sb. z. a n.

Co do rozsahu domovnického bytu rozhoduje jen stavcl>ní stav domu.
(Rozh. ze dne 18. záři Hl36, R I 944/36.)

ža,lobci byli domovníky v domě, který náležel vlastnicky žaclovaným, a domáhají se vrácení částky složené pří nastoupení služebního
poměru u žalovaných, jež podle úmluvy měla býti jednak ",rukou, jednak nájemným předem placeným z domovnického bytu. Jako domovnický byt byl vyhrazen byt, sestávajúci z jednoho pokoje a tří neobývatelných místností nad průjezdem domu. Za byt platíli žalovaní 400 Kč

-
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Čís.
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čtvrtletně, taMže za dobu dvou let kd
zaplatili jim 3.200 Kč. Ježto do "kY zal?v~~I. bylI vlastníky domu
aby částka ta jim byla vrácena ~~~~nu,m nalhelzl bezplatný byt, žádají'
v II nav~ I zamítnuH žaloby J'ezVto'
žalobci nemají nároku na vra'c'en'
v
I zaza ovanych v, t k B '
:eno 5;000 Kč a placeno 425 Kč čtvrtleŤl v
cas:. ylo sice slov
z~lobc~m ro~sahem převyšoval normální'Cb ale protoze. byt poskytnutý
nano, ze Z mlstností rozsah no 'I 'I . yty domovnIcké, bylo ujed_ .
budou platiti 1700 Kč ročně č~mva fl! 10 b~tu do,?ovnického převyšujíc'
upravena částkou. 3.500 Kč' I~zve prvo mlstnosŤl mimodomovnkké byi'
jakožto nájemné na 3 léta' br~ooz~ ~sa!{ by~o složeno předem 5.000 K~
čerpání této částky jen ;
K~Je n3'Ifl?, z,: budou platiti až do v _
do bytu Činila jeho činže 6420 KV r_ocne· v Pred nastěhováním žaloblů
m,~cnickému bytu, jest patr~o z t~ilOze, neslo o ~í~tnosy patřící k donaJ';lu. p r v Ý s o u d uznal podle ža'lo~e byly davany ~alobci do podprvcmu soudu nové jednán, a rozhodnut{ O d vol a c I s o u d uložil
y

'

.

'
N e j v y Š š í s o II d zruši
l11uto, by znovu o odvol' , 'Iv us'?esem odvolacího soudu uložil toanI za oV<tnych rozhodl.
DŮVody:

Zákon ze dne 30. ledna 1920 -- 8
za'JI~
ov!'"
CIS 2 Sb ' .
z "a n., v § 8 vyhrazuje a
,uje d omovníkovi t. zv. domovni~k'
S:O?Iiy, pokud mOžno o dvou míMnoste~h byt k ~adnemu použí.vání způ
jlCI stavebnímu řádu a police'ní . d
(po,koJe a kuchyně), vyhovu_
razu »p o k u d m Ž'll o o ~ m I z r~votnlm nařízením. Rozsah výu:čitěji vymezen, avšak z histO;i~k~h m vst n o s tec h« není v zákoně
zJevno, že zákonodárce měl
I? ~zmku ustanovení § 8 zák jest
dOVOluj~, ;tby domovníkovi mo~~ ;;ris ~ )en stavební st~v domu, p'Okud
domo\"fl!ch dveří _ nikoli té v h Y
byt o dvou mlstnostech bUzko
ch,~zí! z materiálií zákona na z ospo ařs~ý ~ta~ vlastníka domu. V _
l11azdení 1977/1919) mě'! tent~e~o \oto. Vladm navrh (tisk Národ. shr~
- světlý a k řádnému Používánío~ o~: Do~ovníku dlužno dáti vhodný
d~movních dveří a sestáva'ící
lusObIl'y byt, pokud možno blízko
D,uV?dová zpráva vládního j náv:~u ~of ml'StnosÍl' (pokoje a kuchyně).
vymeru určiti se nedoporuču'e v'zna Omu poznamenává: » .... také
ale pm postavené nelze 'iž J; l . m by mohlo to míti pro nové dom
nist,erstva navržené ustanJove;'J§e~u« n~řiz?~~ti. St~č~ podle náhledu m;~
~enl § ~ teprve Ve výboru socÚlně_pot~iej:~ho znenl dostalo se ustano_
,oto vyboru (tisk Nár. shromážděn'
c em a byla podle zprávy to ..
ze mábýti zřejmé, že sloYa »pok d I 2~40/1920) směrodatnou, úvaha
místnostech. Na jiném místě zd o u ,m.ozno«v vztahují Se na byt o dvo~
bylo ll'či'něno' námitek proti. osn~~aězn~je d?:ce~á zpráva, že v celku nenebylo do osnovy zákona
. t
.
vylIceneho 'Stavu jest patrné že
pro nepwveditelnost v do~~jc~ o..~tal1o,vení u;číté nejmenší výměry bytu .
z
měra bytu jest však i stupňovp , postavvenych. Nejmenší plošná výmú,ného počtem mistnost'
,nkym pozadavke.m co do jeho rozsahu
vd k d
I, a za ono dárci tan I
v,,
'
p oza
ave vou místností. nel
Ir'
u o zrejme na mysli že
ze up a novaŤ! tam, kde to nedopoušt! 'sta-

J'p
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čís:

vební stav. Tomuto výkladu nebrání ani nynější doslov zákona, ježto,
jak dolíčeno, původní znění osnovy bylo změněno jen potud, pokud bylo
třeba odstraniti pochyhnost o tom, k ,čemu se vztahují slova »pokud
možno<<- Dotčený výklad má též opom v ustanovení, § 15 zákona, ježto
'pokládá-Ii záikon právo domovníkovo na přislušný byt za tak dilležHé,
že nemůže býti ujednáním vyloučeno ani obmezeno, nemohl zároveň
. toto právo činiti závislým na podmínce tak neurčité a v jednotlivém pří
. p;tdě těžko zjistitelné, jakou by byl hospodářský 'stav vlastníka domu.
V souzené věci je nesporné, že stavební stav domu připouštěl, aby domovníkovi (žalobcům) se dostalo bytu o dv·ou místnostech ve smyslu
§ 8 zák. čís. 82/1920 Sb. z. a n., kterých se mu mělo dostati bezplatně
(srovn. Sb. n. s. 13381). Ve skutečnosti smlouvou ze dne 18. listopadu
j9310bďrželi žalobci toliko jedinou místnost, vyhovujkí předpi,su § 8
cit. zák., s,tavebnímu řádu a policejním a zdravotním předpisům (totiž
kuchyni, se sporákem), jak nižšími soudy zjištěno, ze znaleckého posudku. Nevyhovoval tedy přidělený jim domovnický byt llstanovení § 8
cit. zák., neboť druhou obyvatelnoll místnost neobdrželi a nároku na ni
nemohU se vůbec vzdáU (§ 15 zák. čís. 82/20 Sb, z. a n" srovnej Sb.
n. s. čís. 13381). Održeli~1i tedy žalobci místo druhé obyvatelné, t. j.
zdravotním a poUcejním ,nařízením vyhovující místnosti, jiné místnosti
podle zjištění z posudku znaleckého neobyvatelné, nesejde ani na jejich
počtu a hodnotě, ježto nebyl tím splněn předpis § 8 cit. zákona, a byla-Ii
ještě mimo t'O za veškeré místnosti ujednána smlouvou' společná úplata
včetně způsobilé jediné místnosti domovnické, byly tím obcházeny před
pisy § 8 a 15 zák. čís. 82/20 Sb. z. a n" a ježto žalobci se nemohli vzdáti
nároku na druhou, podle § 8 cit. zák. způsobilou místnost obytnou, pří
bla se smlouva mezi stranami, u.jednaná velícímu předpisu § 15 zákona
a jest ni'Ců'tnou (srovnej .Sb. n. s. 11667). To, co bylo placeno, mohou
tedy žalobci žádati nazpět, jelikož hl'Ovaní byli tím bezdůvodně obohaceni (§ 1431 obč. zák.).
čis.

15411.

K §§ 8, 95 pat. zák.
K porušeni patentniho oprávněni stači nahldka předmětu
1!hotoveného.
(Rozh. ze dne 18. září 1936, Rv I 1744/34.)

ještě

ne-

žalobkyně přednesla, že žalovaná opětovně n;rbízela vodní turbiny,
které sice ozn~čila jako turbiny propelerové nebo rotační' stroje, které
však měly w;rky československého ,patentu Dr. K-a, jejž žalobkyně
od Dr. K-a nabyla. Tim se dopustila porušení tohoto patentu. Žalované byla patentní práva známa, jde proto o poru,šení vědomé, v každém př\padě vak o porušení zaviněné. Žalobou domáhá se proto žalobkyně výroku, že žalovaná jest povinna uznati výlučná práva k česko
slo'venskému patentu Dr. K-a, zdržeti se jak nabídek, tak i výroby

814
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-
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vodnich turbin, vykazujících znak . ate
.~.'. ~
lobkyni za vzniklé přikoři a jinakl
b nto;:e pnhl~sky a zaplatiti žao ní uJmy určItou částku. Niž š i
s o u d :y zamítly žalobu.'
N e ]V y š š í s o u d ul "I
.
hodnuti.
'OZl, prvmmu soudu nové J' edna'n,'

ts

lídnímu pojištění a že proto nebyly ustřední sociální pojiMovnou při
znány jí vdovský důchod a jejím dětem důchody sirotčí. P r v Ý s o u d
žalobu zamítl. O d vol a' c í, so u d uznal po-dle žaloby.

a roz. .

N e j vy

D ů vod y:

Oba nižši soudy zamitly žalobu uzna ~
v~né, že prý pouhou nabidkou neb la vse ve, sh~dě s~ námitkou, žalo_
tcena, když tu nebylo. ch ' ~ 'h Y ~ pat;,ntnI prava zalobkynina dovýrobou vůbec ani nezačal~~n;~~1 n p:e~m~tu a když žalovaná s jeho
O?ch'odu a chování na. roďe' , ~ e Je~,c, n~,z?r~u také pojmy uvádění do .
?alezu, protože prý J'en~m ' J Phretdp~klad~JI JIZ zhotovený předmět vy, bl"
na o ovem vyrobku m ~
.. ~ ,
JIm y neJaký patent porušen Do . I '
ozno zJIstovati, zcfa
novení §~ 95 pat. zákona o o;ušen~o aCI sO~dnes?ilí, te~tonázor. Usta_
§ 8, v nemž se mčuje obs~ a roz pat:~ntflI,ch prav Je Jenom korelátem
zasáhnuto. Není pochyby o to' ~ sah lechto práv, do nichž nemá býti
případně oprávněnému pro m
, ze v § 8 chtěl zákon majiteli patentu
.
"
. oc h rannou dobu zaJ'isťť 'I č '
Jen zmno,stenské výroby ale t k' "
, 1 1 vy u ne právo nemětem vynálezu takže tak'e a ~ ~,vnos~enskeho obchodování' s před
vynálezu má býti každ' 'in , z oe, odovaní s chráněným předmětem
předpokládá nezbytně ~ ~nr t~hloucen., Obc.hodování však nikterak nec?odo,::ání byl již pohotově ane~on~yzaduJ~;prakse! a?y předmět obPredmetem obchodování, k němuž )' ,by:, J!~, v d;zem obchodníkově.
nebo k dodání mohou by' ti be
' prd"llhalezI JIZ ta ke nabízení k prodeJ'i
saď t' k'
~ ,
z zava
ospodářsky' h'
, "
.. e ao e predměty ještě neholové k '
.. C 1 pravmch v zázalemcu opatřiti nebo zhotoviti a d~ te;e se n;aJI teprve pod]e potřeby
neJs~u ~e. vlastnictví, nabízejícího. T d~~I, a ovsem ta;ké předměty; které
n,ema .byII majitel patentu mšen a ta~' e v to'.'"~~ zpus~bu obchodování
t k
h~~h čInem rušebním ve smyslu § 95 \ a?~a
cmn?st Je na straně tře
predmět, který byl nabizen
. ~' __ za . Nesejde tedy na tom že
zda t? byl 'l?ředmět vynálezd, ~e~~~t Je:!e z~Move~,. rozhodujícím b~de,
tak, ze majIteli patentu přísluší U V'jP' qmet: kte:y Je paten,tem chráněn
obchodování. Aby se tato otázka y u~n;,. pravo zIvnostenské výroby a
třeba, aby tu již předmět sám b lro~~esI!a, k tomu není nezbytně pobylo o něm uvedeno v nabídc
)T '.. ha s:; to posouditi podle toho co
e a JeJlc pnlohách.
'
čís.

15412.

--,
. Z:uněstnavatel, jenž pověřil podá "
Invalidnímu pojištění své úředníky
yamm,l?rthlášek k starobnímu a
ent
Ion jeho zaměstnanci, jenž neb I ' ?b zprošt~ ručení za škodu vznik_
y Vll ec nebo rádně přihlášen.

(Rozh. ze dne 18. září 1936, Rv I 68/35.)

~a'lobkyně se na žalovaném do ',"
,
manzel nebyl řádně a včas žal
n;aha .na,~r,ady skOdy tvrdíc, že její
ovanym pnhlasen k starobnimu a in va-

Š

ší soud

nevyhověl

D

ů

dovoláni.

vod y:

pojištěni invalidní a starobní vzniká podle § 7 (2) zák. o soc. poj.
221/24 Sb. z. a n.,kterí' nebyl změněn zákonem Č. 184/28 Sb. z.
a n., sice dnem, kdy pojištěnec počal vykonávati práce nebo služby pojištěním povinné, avšak jen když byl zaměstnanec VČas a řádně k po. jištění přihl<išen; jinak vzniká toto pojištěné teprve dnem, kdy přihláška
došla pojišťovny nebo kdy byla doporučeně dána na poštu (Sb. n. s.
Č. 13 ..390, 12.882). žalo,vaný byl jako zaměstnava,tel josefa C. (manžela žalobkyně) podle § 17 cit. z<ik. povinen přihlásiti ho u příslušné
nemocenské pojišťovny k invalidnímu a starobnímu pojištění, pojištěni
bylo tu závi,slé na podání přihlášky a jejím obsahu, takže jejím nepo··
dáním resp. nesprávným obsahem mohla vzniknouti pojištěnci, pokud
se týče jeho pozustalým, škoda jsou-cf v příčinné souvislosti s porušením povinnosti zaměstnavate!il zákonem nařízené (Sb. n. s. Č. 14370).
Opomenul-Ii tudíž žalov«ný přihlásiti svého zaměstnance Jo'sefa C. řádně
k invalidnímu pojištění, jest žalobkyni jako vdově Josefa C. a matce
jeho pozůstalých děti práv z náhrady škody z toho vzniklé podle před
pisů občanského zákoníku, zvláště podle jeho třicáté hlavy. Okresni nemocenské pojišťovny došla přihláška z 1. července 1926, opatřená razitkem žalovaného a týkwjící se josefa c., v kteréž byla na otázky» Jest
pensijně pojištěn? U kterého ústavu?« uvedena odpověď: »Všeobecný
pensijní ústav v Praze, měs. prémie Kč 90.-.« V důsledku toho při
spěvky k invalidnímu a starobnímu pojištění za jmenovaného pojištěnce,
pokud jde o dobu od 1. července do 24. prosince 1926, nebyly pojišťov
nou předepsány, ani žalovaným placeny, předepi,sováni příslušných pří
spěvků se stalo teprve v roku 1930, t. j. až po nastalém pojistném pří
padu, když bylo úředním šetřením zjištěno, že josef C. nebyl v uvedené
době přihlášen u pensijniho ústavu, a ústředni sociální pojilšťovnou nebyly proto přiznány ani žalobkyni vdovský důchod, ani, jejím dětem
důchody sirotčí, ježto pro nesprávný obsah přihlášky Josef C. nebyl po
dobu od 1. července do 24. prosince 1926 poji,štěn invalidním pojiště
nLm « tudíž nedosáhl předepsaných 100 příspěvkových týdnů. Z povinného pojištění invalidního a starobního jsou' vyňaty mezi jiným o'sohy
podrobené pojištění podle právních předpisů o pensijním pojištění' soukromých zaměstnanců (§ 6 e) zák. o soc. pojištění). Bylo-Ii v přihlášce
uvedeno, že josef C. podléhá pensijnímu pojištění, že je pO!jištěn u Všeobecného pensijního ústavu v Praze a že se za něho platí měsíčni ,prémie
90 Kč, bylo tím jasně projeveno, že přihláška se týká jen nemocenského
pojištěni a nikoli též jiných odvětví ,sociálního pojištění. Pojišťovna
mohla se spokojiti tímto údajem, nemělw žádného závazku prozkoumávati došlou, přihlášku a mohla podle této přihlášky zařídiU svu-j další

Č.

-

Čís.

-
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postup. Za obsah přihlášky a její správnost ru'ČÍ zaměstnavatel, I. j.
v projednávaném případě žalovaný, a není tohoto ručení zbaven tím, že
pověřil některého ze svých úředníkf\ podáváním přihlášek, tím méně
když v souzeném případě pojišťovně a'ni nejmenoval osobu, která jest
odpovědna za podání oznámení uložených zaměstnavateli v zákoně
o soc. pojištění (§ 3 cit. zák.). Pro povinnost žalovaného k náhradě
Š'kody stačí, že přihláška, došlá z jeho kanceláře a opatřená jeho razítkem, byla nesprávná, obsahujíc dotčenou větu o pensijním pojištění C.
Bylo na žalovaném, "by prokázal jím tvrzenou skutečnost, že přihláška
spornou větu neobsahovala a že byla dodatečně do ní· vepsána bez jeho
vědomí a příikazu. Tento· důkaz ·se mu však nezdařil.
čís.

.
'ení těchto žalob nepozbyly žaahOdilou okolností procesmho spoJ Sb. s čís 1594 1044). V pra~obní nároky své samo~ta~o~o (~t~epř~:yš~jící '(nepatmé věd) není
h .. o odvolání v těchto spovních sporech o ho no u ,
~~volání vůbec příP~st~é, cOď p~onnee~n~~ ~\~~osu (§ 31 zák. Č. 131/~,1.
. rech rozhoduJe odvoa,c~ s~~vo~adho soudu ve sporech o hod?~tu vySSI
Sb. z. a n.). Rozsudku
f d 'Ůláním avšak proti potvrzu]1omu rOZnež 300' Kč lze odporova I ov
. ní' ne ří, ustné nepřesahuje-Ii hod.. sudku odvolacího sou?~ ]est d~;~I~č . lel ž~ odvo'lad soud v rozsudku
2
nota předmětu sp?ru c~~tku..
"e 'de o rozhodnutí zásadního výprohlásil dovolám za P~lpu:s~n)e, $:io~oozsuiování, zda jest dovolání vz~le
znamu (§ 34, odS\ 1 Cl ~n~~ . přílpllstné lze přihlížeti jen k tomu preddem k těmt? .~s anov
.. ~. k rozh~dnutí na třetí stolici (srov. ~b .
. mětu sporu, ]e]Z strana v~na~l
'alobci domáhají v dovolání tohko
.

~ás~~kč;P~ Id;] 'K6! ~~~I;e~1ro~~~ně~al~~~~o~~jl' ~~~n~Zoi~Oo K;ě~~P~~
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vyŠlljící). Pro pOJem nep~t\ne e atm' již od pu'vodu či zda ,se jím st~1
vyšší sOLld r?7hodn~u~~SI:dk~: ob;'ezení původně uplatňovaného nateprve pozde], ?~d
, kem nižších soudů (srovn. Sb. n. s. 7158,
roku či byv rozstepen rozsud. .
h' tedy nepřípustné bylo-ll
6591 a j.). Dovolání v p.racovnlch sporel~' ]e'en co do částky' 300 Kč

Týká-Ii se dovolání (ve věcech pracovních) částky nepřevyšující
hranici bagatelni, jest nepřípustné, třebas odvolací soucl rozhoduje
o částce vyšší než 300 Kč prohlásil dovoláni do potvrzujicího rozsudku
podle § 34 (1) zák. o prac. soudech za přípustné pro zásadní význam
rozhodnuti.
(Rozll. ze dne 18.

září

1936, Rv I 1182/36.)

se do rozsudku

.
Žal:ohci se na žalované firmě domáhali zaplacení 1. částek po 580 Kč
jako náhrady za předč1tsné zrušení pracovního poměru a 2. různých
částek ve výši od 5 Kč 50 h do 36 Kč 35 h jalm nedoplatků na mzdě.
Nižšími soudy byly tyto spory podle § 187 (1) c. ř. s. a § 19 zák.
čís. 13131 Sb. z. a n. spoj·eny k společnému projednání a rozhodnutí
týmž rozsudkem. P r v Ý s o u' d zamítl žaloby, o d vol a c í: s o u d
vyhověl částečně odvolání, pokud jde o nároky svrchu pod 2. dotčené,
a potvrdil napadený rozsudek v příčině nároků pod 1. uvedených, prohlásiv zároveň dovolání za přípustné pro zásadní význam rozhodnutí
(§ 34, odsl. 1 zák. o prac. soudech). Dovoláním napadají žalobci rozsudek ·odvolacího soudu, pokud nebylo vyhověno žalobním návrhům na
přisouzení náhrady za předčasné zmšení pracovního poměm (ad 1.),
a činí dovolací návrh, aby rozsudek byl zrušen, po případě změněn v ten
způsob, že se žalobcům přisuzuje taková náhrada za čtrnáctidenní výpovědní lhůtu a to každému jednotlivci ve výši 232 Kč.
N e j vy

Š

š í s (1 u d odmítl dovolání.
Důvody:

Při posuzováni přípustnosti dovolání s hlediska § 34 zák. č. 131/31
Sb. z. a n. nelze sečísti, hodnotu předmětu sporů, jež byly podle § 187
(1) c. ř. s. a § 19 zák. o prac. soudech· Sipojeny k společnému projednání a rozhodnuty týmž rozsudkem, nýbrž dlužno u každého zvláště
zkoumati, je-li dovolání přípustné, neboť jde tu o samostatné nároky
spo,čivajíd na různých podkladech a uplatňované různými, žalobami a

od~ol~Clho sou-duh d;;:af;Oo] penízi tu10 hodnotu pře-

nepřevyšující, <tč m~šI ~o~iCly

;?:

o říl adě že dovolatel teprve v dovyšujícím, a to plah zejmena e.~.~ P ,p 300' Kč (t j bagatelní nárok).
volání uplatňuje toliko částk~ mzs~ ne;zhodnuv 'O. ;yšším než 300 Kč
Nesejde na tom, že odvolac! s'o~· . r
.. 'stné neboť kdyby dovopředmětu sporu. p.rohlásil dovolam zta:a~~~ ne 'atmou částku, byl by
. latel již v odvolam se byl om~zl.1 ~a
. latnost! a nebyl ani oprávněn
odvolací soud o ní. rozhodl. s o~e .oOll' ~ 'de o rozhodnutí zásadního
prohlási,ti dovolám za pnpust~"bpr?tozel] zákonodárcově jejž vyjávýznamu. Ji,ný výk§la~1 od~oro~:ž~ :O~i~S :epatrné nároky ~emají být!
dři! v ustanovem. ~I. za .. , "'mu soudu nýbrž mají býti konečne
vznášeny k rozhodnuÍl az k ne]Vys~1
..
'
vyřízeny v první, n~nejvýše v druhe stohcl.
čís.

15414.

. h) jimž odvolací soud odmítl ŽllDo usneseni, (ve věcech pra~nl§ 529 čis. 2 c. ř. s., jest rekurs přílobu pro zmatecnost podanou p e . .d i
.pustný; rekurs jest podati ve lhůtě I?atnactt ~nn. emůže býti zákl~dem
Důvod zmatečnosti podle § 477 c!s. 4 c. r: s. n
žaloby pro zmatečnost podle § 529 cis. 2 c. r. s.
(Rozh. ze dne 18. září 1936, Rv I 1647/36.)
'I ' lobě pro zmatečnost podané
P r v Ý s o. u d (p;-acovní,) u~;t~~:SU'~~k pro zmeškání vydaný pro!:
podle § 529 ČIS. 2 c. ; ..s. a
d k doru<:ený nynějšímu žalobCI
52
žalobci vzav za prn~azano, ze rozSU e

;f
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v Rakou-sku jen v českém vyhotoveni nebyl žalobci doručen vůbec (§
či-s. 4 c. ř. s.). O d vol a c i· s o u d ve věcech pracovnich žalobu
zmatečnost odmítl. O ů vod y: Podle § 529 čís. 2 c. ř. s.
na'Padeno pravoplatné rozhodnutí žalobou pro zmatečnost,
v řizeni bud' vůbec, nebo potřebuje-Ii zákonného zástupce,
takovým nebyla zastoupena, pokud vedení rozepře dodatečně
nebylo schváleno. Zákon uvádi z formálnich, v § 477 c. ř. s. uvedených
důvodů zmatečnosti toliko čís. 5, nikoli také či's. 4, o něž žalobce opírá
své tvrzení, že ve SpOrtl nebyl zastoupen. Již z toho důvodu, že § 529
čis. 2 c. ř. s. doslovně souhlasi s ustanovením § 477 či-s. 5 a připadu
§ 477 či,s. 4 c. ř. s. neuvádí, lze seznati, že zákonodárce tento případ,
v němž straně možnos-t na soudě jednati, byla odňata nezákonným postupem, zejména opominu-tým domčením, nechtěl označiti za případ,
jemllž lze odporovati mimořádným opravným prostředkem, totiž žalobou o zmatečnost. Oopoušti-Ii záJkon v § 529 čis. 2 c. ř. s. žalobu pro
zmatečnost jediné za předpokladu, že strana nebyla v řizeni vůbec zastoupena, minÍ tím jen naprostý nedostatek zastoupeni, I. j. takový s,tav,
který straně zabránH, aby řádným právn,m prostředkem, kterého soudní
řád Jinak po-skytujc, odvrátila dotyčné soudní rozhodnutí, pokud se
týče jeho formální právní moc. O tomto naprostém nedostatku zastou_
pení nelze všakmluvHí v tomto případě, když žalobci domčen byl mzsudek žalobou o zmatečno-st napadený a tím mu poskytnuta byla plná
možnost, aby právním prostředkem odvolllni domáhal se jeho zrtlšelli
dle § 477 čis. 4 a § 471 ČÍ's. 4 c. ř. s. a tak zabránil jeho práv,ní moci.
N~použil-li žalobce včas toho-to opravného prostředku, zavinil sám svou
procesní nedbalostí, že rozsudek nabyl proti němu neodpiratelné právni
moci, a nemá s timto důsledkem co činiti domnělý nedostatek zastoupení spočívajid v tom, že žalobci nebyla žaloba náleži,tě doručena; dů·
sledek ten nastal proto, že opominul rozsudku včas odpirati odvoláním,
a tím samozřejmě pozbyla, vada v doručení žaloby jakéhokoUv výmamu. Jest přimo proHsmyslné domni,vaU se, že zákon zamýšlel kromě
tohoto pravidelného opravného prostředku. kterého žalobce nedbal, poskytnouti k nápravě této nedbalosti ještě mimořádn-ý právni prostředek
žaloby pro zmatečnosl. Mluvi-U § 529 c. ř. s. o tom, kdy lze odpirati
žalobou pro zma-tečnost pravopl:atnému rozhodnuti, jest bez dalšího
vykladu s,amozřejmo, že není tím miněno rozhodnutí, které strana sama
nechala z vlastní své procesní, nedbalosti- v moc práva vejílU. Takovému rozhodnu'U ,nelze ji,ž vůbec odpírati. Že ro,"sudek žalobou pro zrnatečno's.! napadiený žalobci ř,c,dně byl doručen a stal se pravoplatným, jde
najevo z příslušných spisů. Ježto se žaloba neopírá o zákonný důvod
odporováni, bylo ji ve smyslu u-stano-veni § 543 c. ř. s. odmítnouti.
N e j v y Š š í s o II d nevyho,věl reklÍorsu.
O Ů v od

y:

Proti usnesení odvoI.acího soudu je rekurs přípustným, ježto nejde
o pouhé usneseni za odvolacího ři'Zení, nýbrž o takové, .jímž bylo odvolání věcně vyHzeno a nebyl jen zrušen rozsudek prvni'ho soudu, nýbrž

. ti tomuto u,snesenf odvolaciho soudu:
,- odmítnuta žaloba. Že rek~rs plO
I
odati ve lhůtě patnáctidennl,
~;daném v řizen! o. pracov~l'~á~o:Udo~~l~ní v těchto věcech by~a přiI ne z úvahy, ze I pro o vo
'k č 131/1931 Sb. z. a n.) a ze pro
p Y- těna taková lhůta (§§ 29, 34 ZaJ 'd . b I § 36 odsl. la § 29 zák.
pus
.
. prvého sou 'l! Y a ,
'h
. ek.ursy protl uIsnesemm
V
' věci byl rozsudek pracovm o
~ato lhůta výslovně ,sta~ovena: sotz:~I~bcovu dne 2. dubna 193~ a
oududoručen pravmn;.u zastu~c d 17 dubna 1936 takže byl vcas
s ravný prostředek pod3Jn ~a, pas u . ne
t ěná není' důvodná. Reo-~dán a výtka nevčasn_osh. z_alovanym '~~da nne'sou způ-sobilé vyvrátiti
kursu nebylo lze vyhove'Íl, Jezto J~hO,~y us:ese~í k nimž se odikawje,
správné a vý~tiožné ,d~vody. nap~ ~~~ ~oud odův~dnil v rozhodnutí Sb.
a dod,c,vá se Jen Jeste, toto. NeJ X d - důvod žaloby pro zmatečnost
. n. s. 7145 i 2984 (v,duv.odech) zasa s~~',~~s důvodem zmatečnosti § 4?~
odle § 529 Č. 2 c'o r. s. Jest dčOSIOVt~ . dJI/§ 477 č. 4 c. ř. s. nemůže byh
P
-e duvodi zmate_ nos l po . á tento právm" nazor .I v důČ. 5 c. r. s. a z
úkladem ž~l,:bypro zma~ecno'(s§t. ~r~~ ~.edl.), podle níž se zamýšlelo
vodové zprave k § 529 c. r. s.,
_ . k _ 'imž je žaloba pro zma. připustiti mimořádný obran~y ;prostr~~:na prJavoplatným rozhodnutím
tečnost - pouze ~eh~y, by ,a- \, p~\o možno straně uplatňovati důvod
stěžejní z"sada~!y;;e_~ll s!~an, ,amz b Yopravným prostředkem. Z toho pazmatečnoslt v dn~eJSlm nz~n! ~n~u pro zmatečnost na případ, že strana
tmo, že, z,,~onodarce ome:lb~ae~li zákonného zws,tupce, nebyla jím za·v řízem vubec nebo, P?tre J _ neb 10 dodatečně schváleno, tedy n~
stoupena, pokud ve~em rozepre . -k~ é ostatní' v § 477 c. ř. s. uvedene
případ § 477 č. 5 c.. r. s., ne?oť ves dl r strana dověděti za řízeni anebo
důvody zmateč-nostl se musI zpra~l :~ted -možno uplatňovati v řádném
po ukončení ří-zení (roz·sudkem) a Jet fY předejíti tomu by rozhodřízení opr:vném tyto d?vod~ ~m:~e ~Oj~~n~, že mimořá!dn~ ,prostř_edek
nutí neveslo v moc ,prava. , ~'ti ~depřen když formální zmatecnost
ma Y
' . m a z-alobou nro zma( žalob. a pro zmatečnost)
.. -- cl'
ros,třeclkem opravny
.
t'
bylo lze odstra11ltl
f3J nym P
.
I
t
'
ozho"-utl'
J' ež stra:na sama
-- d' ť pravo,p a nemu r·
'ua -,
tečnost nelze tudlz o 1',,(a ~balosÚ dala vejíoli v moc práva (Sb. n. s.
svou vlastni proceslll' ne·
k
J'de doručen dne 13. srpna
2984). Že stěžovateli byl rozs~de- -' o neJz,
.
1934, zjisti-I odvolací soud spravne.

i

0'-
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'k
t 'k' i pohledávek podniků, které
Předpis § 1486 ČíS.,,1 obč. ~~: se _a jen za úplatu kryjící náklad
n rováději práce po Zlvuostem,,"., ny, r.z .
p~ebný k obstarání prací v zájmu verejnosb.

'6

(Rozh. ze dne 18.

září 1936, Rv I 2179/36.)

_
- - I
n'm provedla na jejich objednávku
žalující obec pre??esla, ze za ?_v~, y_ I, vaní dluží ještě zažalovanou
stavbu vodovodm pnpoJky, za ntz Jl za o
~2.

-

Čís.

_

čís.
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821

820
částku.

Žalovaní vznesli proti žalobě námitku promlčení.
s o II d Y uZ1laly podle žaloby.
Ne j v y Š š í s o u d uložil odvolacímu soudu nové jednámí a rozhodnuH.
Důvody:

. Na~ade.~ý. rozsudek vychází z názoru, že při zřízení vodovodní ři
pOJky za!Uljlcl obci ~a nemovitosti žalovaných nejde o žádné provedenf
p:a~1 v. zl~nostens~em: kupeckém anebo jinakém obchodním provozo\.~m, nyb;z o ,opatren~ obce předsevzaté ve prospěch. iejich občanů ve
,seobecnem za]lTIu. Z"kon sám mllwě v § 1486 č lob' č za' k
..
k'
b h d' '
.
."
o »Jl11a,e. moc o mm provozovámí« tento pojem blíže nevymezu'j'e a v té "
cmě
, k § 194
I dím povely k občanskému
.
pn. . .nelze
,; . a'll!. Z ~o t'IVU'
.
ll.
zákoníku
n;.c V~~IIStl, ne~ot, ty kladou Je~ na t? du:a~, že jde o pohledávky denmho zlv~ta p;um;rem nep~trne a o J~dnam, jež se pravidelně opakují.
Z ~oho vsak, ze zakon kratsll11u promIcení, podrobuje pohledávky vznikl'
v
kupeckém provozu a
tohó
pohledávk e
za pinem v ]lnakem, obchodním provozu, jest u.suzovati, že jest poje~
pohle?~v;~, na ktere se § 1486 Č. 1 obč. zák. vztahuje, bráti ve smyslu
co ~,eJs;rslm. ),est sem proto zahrnoutl všechny pohledávky, které v živ~t~ nej'so~ nI'l"k rmmořádné, n,:mají většího významu než obvyklá jednam d~nmho ,styku (Sb. n. s. c. 14.009), a tedy i pohledávky vzniklé
p~dmkum, Jez, Sl~~ nepr,ovádějí práce ani po ží,vnostensku, aní na výddek, ale ,zab!~aJl se prece o,bs,ta.ráváním prací za úplatu, třebas touto
u~latou,;1la bylI- kryt jenom Mk,lad potřebný k obstarání prací pmspěš
?yc!' vereJn?sh. !o plyne I' z uvahy, že mnohé právnické osoby, jako
Je zal~b~Y'ne~ maJI 1P0dm~y, obo,~ druhů a že třetím nelze vždy snadno
seznatI, Jde:II o podmk vydelečny anebo slou·Žící jen všeobecnému užitku
(Sb. ll. s., c',,15115). jes! tedy pohledávku žalujíd ohce na zaplacení
vo'~ov?,dm pnpoJky povazovah za pohledávku podléhající tříIetémtl promlce~l po?le § 148~č. 1 obč. záck. K rozhodnutí otázky, zda tato pohled"vka Jest p;on;Icena" bude však potřebí vyřešiti předem otázku, zda
a kdy pro~lčeCl 1huta pocala plynoutí, tedy kdy žalobkyně měla možnost
vy~onu pra~a (Sb. n: s. 1732, 7663, 12465). V tom směru však odvola,cI s,,:ud. mc nezJIstIl. N;zbylo I~roto dovolacímu soudu než spomou
vec vrahl! podle § 510, veta 2 c. r. s. soudu odvolacímu.

zwn?s~enském ~

kromě

čís.

zamítl.
Nejvy

Š

š í s o u d nevyhověl dovoladmu rekursu.
D

ů

vod y:

V době podáni exekuční žádostí, t. j. dne 18. listopadU! 1935, vzhledem k tomu, že přiklep byl jíž udělen, bylo možno vésti exekuci na
záruční zástavní pohledávku Josefa Š. vzhledem k ust"novení § 224
ex. ř. buďto jako na pohledávku josefa Š. za rozvrhovou podstatou
podle § 294 ex. ř., v kterémžto případě by poddlužníkem byl okresni
soud v U., provádějíd dra·žební řízení (rozh. 7329 Sb. n. s.), anebo taKé
zříze:ním nadzástavníiho exekučního práva proti I<nihovnímu vla,stníku
nemovitostí Františku 8., avšak jen s účinkem pro případ, že by při
klep udělený vydražiteli Ú-střednímu svazu n. p. byl proh.1ášen za bezúčinný (čl. XXVI uv. zák. k ex. ř. a § 72 knih. zák.). jedno ani druhé
však v exekuční žádostí, jejímž návrhem jest soud exekuci povolujíCI
vázán, navrženo nebylo. Vymáhající věři,te1 nemůže vésti exekuci .platební zápovědí a zřízením nadzilstavnílho práva vůči· vydražiteli jako
poddlužníku, neboť vydražitel vzhl,edem k !]stanovení § 224 ex. ř. není,
pokud jde o záruční zástavní, pohledávku, k josefu Š-ovi' v žádném právním vztahu nepřevzav ji a má, jen s,loúti k exekučnímu' soudu nejvyšší
podání.
čís.

15417.

K § 172, odst. druhý ex. ř.
K zachování přednostního pořadí pohledávek přihlášených veřejnými
orgány podle § 172, odst. 2 ex. ř. stačí přihláška k opětné dražbě.
(Rozll. ze dne 18. září 1936, R II 315/36.)

15416.

Ex~kuce n~ po~ledávkuzajištěnou kaučni

vazene nemovltost1.

ještě

náhradu škody pro předčasné zrušení nájemního poměru do výš:,
100.000 Kč. Tyto nemovitosti byly pravoplatným usnesením exekučn:o
přiklepnuty vydražiteli Ústřednímu svazu n. p., dosud však mu kmhovn~
přípsány nejsou. Dne 4. října 1935 se konal rozvrhový rok. Rozvrhove
. usnesení bylo vydáno dne 30. prosince 1935. Dne 18. listopadu 1935,
tedy již po rozvrhovém roku, podal Č. a. pivovar v Č. k vydobytí svých
ohledávek protijosetu š-ovi návrh na povolení exekuce zabavením a
.. ~řikázáním k vybrání shora uvedené, knihovně zajištěné kauční pohledáv'ky Josefaš-a do výše 100.000 Kč, a to výslovně proti Ústřednímu
svazu n. p. jako poddlužníku. P r v n í s o u d exekuci tu povolIL R ek II r s II í s o u cl na rekms Ústředního svazu n. p. exekuční návrh

hypotekou po přiklepu za.

(Rozh. ze dne 18. zMf 1936, R II 282/36.)
Na ne~?vit?,'stech připsaných Fr~ntíšku B-ovi vázne podle kauč
ního prohlasem ve prospech Josefa S-a právo zástavní pro ji,stotu za

Rek u rs n í s o u d potvrdil usnesení p r v n í h o s o II d u, které

nepřikázalo věřitelce Z. n. pojišťovně pohledávku příhlášenou v před
nostním pořadí, poněvadž byla přihlášena teprve po první d~ažbě a
opětnou dražbu nelze považovati za .samostatnou, nýbrž jen za ,pokračování původního dražebního řízení, takže jest co do přihlášky ve smyslu
§ 172, odst. 2 ex. ř. rozhodný první dražební rok.

čís.

-

-

15418 -

Čí~.

15419 -

822

N e j V Y š š í s O U d uložil prvému soudu, b
hl d'
výši) Z. n. pojišťovny znovu rozhod!.
y o po e avce (její
D

ů

vod y:

" Ikdyž opětná dražba jeS'l jen pokračování původnHlO draželmího
lIzem
" d aP'nejde
d . o§ samostatnou exekuci , není to rozhod'ne' 'pro s ou'zeny'
pn,~a ,', re }I,S
1~2, odst. ,2 ~x. ř .. slouží k ochraně věřitelů knihovních
a?y pn clrazbe a pn podavanl byh mformov1ini do jaké výše ma'í
'
dava!I,. ~by byla nejvyšším podáním kryta jejích pohledávkaheb~;;
z, verejn,e kmhy nelze ,~oznati výši pohledávek požívajících p/ednostn:h~ poradl; Tomut? uc;lu vyhovuje při opětné dražbě i přihláška '
nen~ k novenm drazebmmu roku, neboť pravoplatným povolením no '
dra~by se dražebn! ří,z~ní vrací do stadia, v kterém bylo před prov:~
dem~ prvm~odr~zebnJho roku, vněmž byl udělen příklep zrušený 0drazbr Neprávem proto
nižší soudy k
da,v.~e stezovatelčme. Důsledkem svého právního názoru nerozhodl
soudy o
pohledávky a jejího
NejvyZ
sImu so~d~,:,chazeJl ~odklady pro výpočet této pohledá,>"ky. Byla proto
usnesem n,IZSl.ch soudu zrušena a věc vrácena prvnímu soudu k novému
rozhodnutI.

v~lemm ~?ve
~!ZSI
v~ši .~řihlášené

nepřihlédly

pO~le

příslušenství.

čís.

15418.

.. žaI?,b~ d~málr~jící ~ jen zrušení dlužního úpisu (právního jednáni
JIm vYjadreneho) Jest zalobou určovací.

vodní žalobní prosbou. Rozsudek při žalobě o plnění jest určen k tomu,
aby tvořil podklad k exekuci (§ 1 Č, I ex. ř.), nesplní-Ii odsouzený to,
co mu rozsudek ukládá. Výrok nižších soudů ve věci však nelze exekučně vykonati. Jestliže tedy jde o žalobu určovaCÍ, náleželo žalobci,
. aby prokázal, že má právní zwjem na Ulrčení neplatnosti uvedeného
právního poměru. žalovaný právem ulplatňu,je, že tu tyto podmínky
určovací žaloby nejsou. Žalobce nepřednesl po této stránce 'nic a ani ze
stavU věci nelze poznati jeho právní zájem na určení neplatnosti llve, deného právního poměru. Že a pmč by se nemohl domáhati plnění, žalobce ani nepřednesl, naopak původně sám o plnbní taková žaloval.
Muže-Ii žalovati, o plnění, musil by k opodstatněni žaloby o pouhé
určení prokázati zv!áš,tní zájem na určenÍ. TakovéhO' tu není a zejmém;
nelze usouditi, že by žaloba s tou,to prosbou zamezila jiné spory, NejsOU tu předpoklady mčovací žaloby podle § 228 c. ř.s., jakou jest
žaloba, o kterou v souze,ném případě jde, a už proto jest dovolání vyhověti, ani,ž jest třeba se zabýva:ti dalšími vývody dovolacími.
čís.

15419.

Usnesenie vyrovnacieho komisára, aby dlžník do určitej doby zaplatil alebo zaistil odmenu vyrovnacieho správcu a paušálny poplatok
~ tento v určítej výške - pod následkami odoprenia potvrdenia vyrovnania, treba pokladať za vyzvanie podl'a § 5~, odst. 1 č. 4 vyr. por.,
a nie je proti nemu rekurz prípustný.
(Rozh. z 18. septembra 1936, R 111 584/36.)

(Rozh. ze dne 18.

září

1936, Rv II 1022/34.)

. Žalobce žádal za odsouzení žalovi\ného k zaplacení 4000 Kč s př' I
nebo k výmazu zástavního 'práva, aby mohl postoupiti pozemk t
onol;o bremene synu Františkovi, a předinesl, že zásta>"nj, prá~o Yžalova,neho ,pro p~hledávku v č1istce 4.000 Kč s přís!. bylo vloženo, na 'eho
na
Úpi'SLl, který však byl fingován a ted jjest
zalobnI
po
doplnil tak,
se
pravm)edni\nl, t. j. dluzm UplS mezi žalobcem a žalovaným zrušuje a
ťYbmez~ o zaplacení částky 4.000 Kč s přisl. Niž š í s o u' d y u;naly
podle zaloby.
N e j v y Š š í s o u d žalobu zamí,tl.

~~;

pozemk~ zak!adě d~užního
nepla~ny. T~t?
J",o~b~ pozměnil

případě

~e

Důvody:

Názor o~volací~o soud~,. že ~"jde o žalobu určovací vzhledem k žaprosbe, n~lzc schvaill!. Teto prosbě možno rozuměti jen tak že
s~ zal,l>Je o ,~'Znam neplatnosti právního poměru podle uvedeného dl,u,ž- '
mho UpISU, ze lu tcd.y poměr ten~ení. To však jest obsah určovaCÍ ža~oby p,o~le § 22~ c. r. s. žalovanemu se neukládá žádné Iněn'
'k ľ
zal ObCl slo o vymaz neexistují,Cího dluhu, jehož se také Pdom~ha~cp~~
lob~I

s úd p rve j s t o I ic e vo vyrovnacej ve ci vyzval dlžníčku, aby
do 15 dní preukázala, že zaplatila bernému úradu v T. paušálny poplatok (vyrovnací poplatok) v sume 60.441 Kč 40 h a vyrovnacie útmty
vyrovnacieho spráVCl!, a to na odmenu 20.000 Kč a na jeho hotové výclavky 319 Kč 80 h, alebo, aby preukázala, že uvedený PQplatok a útraty
zaístila složením v hotovosti do súdneho depozí,ta, ináč odopre potvrdiť
vyrovnanie podl'a Č. 4 odst. I § 58 vyr. por. Rek II r z n Ý s ú d rekurz
dlžníčky proti tomuto vyzvaniu odmietoL
N a j v y Š š í s ú d rekmw nevyhove!.
D

(j

vod y:

N"padnUlté usnesenie mMe byť so zretel'om na ust"novenie § 11 (4)
zák. Č. 120/1931 Sb, z. a n., podl'i\ ktorého sa paušálny ,poplatok platí
bez úradného vymerania (preskúmanie jeho výšky pris,lúcha finančnému
úradu), považované len za vyzvanie dlžníčky, aby z"platila - ,prípadne
zaístila _ útra1y a poplatky, ktoré vyzvanie predpisuje § 58, odst. 1
Č. 4 vyr. por.
Toto vyzvi\nie však nie je mer1tórnym rozhodnutim, protiktorémll
by bol prípustný rekurz.

-

Čís.

15420 -

Čis.

_

15421 -

15422 -

825

824
čís.

15420.

Nemožno povoliť vyhláseníe konkurzu na návrh veriteYa, keď
kúcía I, vydobytiu - jemu pravoplatne prisúdenej - pohl'adávky bola
v důsledku žaloby o obnovu sporu podl'a § 572 Osp. odložená.
(Rozh. z 18. septembra 1936, R IV 347/36.)
Pravoplatným rozsudkom bola ťudevHovi R. proti Jurajovi B. pdsú_
dená pohl'adávka vo výške 26.000 Kč. Jll'Taj B. na;padol tento rozsudok
žalobou, o ohnovu sporu, v ktorom exekúcia, povolená k vydobytiu tejto'
pohl'adávky, bola odlo'žená podl'a posI. odst. § 572 Osp.
S ú d p rve j 5' t o I i ce návrh ťudevHa R. na uvalenie konkurzu
na majetok Juraja B. zamietoL Rek u r z n Ý s II d usnesenie SÚdUi prvej
stolice zmeni1 a uložil súdu prvej stolice, ahy na dlžnika uvalil konkurz.
Na j vy Š š í s ú dl zmenil ll'sneseníe rekuTzného súdu a obnoVil
ll&nesenie prvej stolice.
Důvody:

15421.

Knihovní zápis poznámky zahájeného řizení dražebního se
základě soudního usnesení povolujícího dražbu nemovitosti.
(Rozh. ze dne 19.

záři

D

děje

na

1936, R I 1018/36.)

Vymáhající věřHel žádalo knilhovní zápis poznámky zaháj-eného ři"
zení dražebního, k žádostí nepřipojH však exekuční mul. K vyzvání soudu
oznámil, že neexistuje pí'semné vyhotovení exekučního titulu, ježto se
strany vzdaly u pracovního soudu pí,semného vyhotoveni a opravných
prostředků. P r v Ý s o u d zamítl návrh. Rek u r sní s o u d uložil
prvému soudu nové jedná'ní a rozhodnutí. D ů vod y: Podle ustanovení § 133 ex. ř. musí býti předložena k návrhu na nucenou dra'žbu

ů

vod y:

kursniho soudu. plně souhlasiti, stačí
Třebas nelze s oduvodne,mn; re
' s ' mínisterstva spravedlnostJ
. ' na vy' vody obsazene ve vyno
u
"
'
, . 'ném
ve Vestmku
111111. sprav.,
poU'kazatJ
adené usneseníl hoví staVL!
z 5. listopadu 1899 čís. 24006, uve~el~e
str. 363 z roku 1899, ,~by ťbJlo,.0~~n;;0 z~n~~~vní Úpis pozn<imky za,h,ávěci a zákonu. Netvon to IZ za
's soudní které měl soud pro'eného řízení dražebního I, istina nebo, bSP~ Ytento' zá,p' i's má svoji základnu
1
I ' d 'b po ruce ny rz
, cesní při pOV? em rdaz. y , sen'í dražbu povolujícím.
již v sarnotnem sou 101m usne•

Súd prvej stoHce právom odoprel uvaliť konkurz na imaní'e dlžníka
a správne od6vodnB v svojom usnesení, že verHel'om udávanú konkmznú pohl'adávkl., nemožno poklad ať za osvedčenú, keď osvedčujúci
ju rozsudok napadal dlžník sporom o obnovu, v ktorom žiadal aj su>spendovanie exekúde, počatej na zácklade tohoto rozg,Udku, a keď súd tejto
leho žiadostí vyhovel a exekúciu podil'a § 572 Osp. su,spendoval.
Podl'a § 572 Osp. mMe súd suspendovať exekúciu, keď sa javí
pravdepodobným úspech obnovy, z čoho vyplýva, že pohl'adávka, do~
tyčne ktorej súd exekúciu podl'a tohoto zákonného ustanovenia suspendoval, nemožno u'ž pokladať za pohJ'adávku osvedčenú. Preto bolo treba
rozhodnúť, "ko je uvedené vo výroku.
čís.

. f
.ejiž dražbu se žádá. Ale
. tinná osvědčení týkající s,:,nem,ovltos I, ~\~ž 'de zde o to, zda jest
~'takovOU listi~:, v d~~edm rr~depí~:~~ei e~ekudni titul. Zákon ~evy~
otřebí přJlOZIÍl k za o:s I ez
.' " , ' en Praxe knihovO! v te
, ~frvuj~, že ~y ;xpek~I~~íal~Au;;~~S~~!t~~~lr~~i ~ exekuční o exek,uční
. říčine se ruzO!. oza
. dk
tamovení §§ 85 odst. 2 c. r. s.,
~tul do lhůty 8de~níc a ,to pod nals~:~!ciu~pětvzetí návrh~ při nedodr~ení
p.rk nejednal spravne',ze .~t~no~lněvadž ustanovení § 85, odS:; 2 c. r. s.
. , lhůty té stranou vymah~llc~, P I ' ' lhůty dopadá jen na pnpady, kdy
o následcích při ,ned0,ct.rze.O! :.~vo ~~e nná kdežto v daném případě o tanepka I,u,a ~~dOstan'oví v § 200 a jiných, kdy
Iněla býtih ododržena
t
'de
r
.
koVOU I u II ne1 . Exekucm
...
. a
. r 'knihovní soud nutnym,
a b y vylze Hzení dražeb~í ZfU,S.I!l. Shleda~a-i;ul má možnost podle kniho:~íh~
. l11áhajíci strana pr;dlo':I,la, exek~č;~I!d ~bmeškalého věří tele op.atrIÍ! SI
'kona a exekučnlho radu na ,
'h" 'ho řízení dražebmho rozza
eku'č11ího titulu a o poznamce za a1 ene
OpiS ex .
d
hověl dovolacímu rekursu.
hodnoutl. " ,
Ne1 v yssl sou
nevy

o

"

čís.

15422.

,
§ 2 I'd Dař čis. 76/36 Sb. z. a n.
K výkladu § 1, odst. 1 c.2 a , v l>,: , ' 'ne'sou manželé, převyšuZemědělci podle uvoo,enéhO vI~::aj:j~ ~Iečného hospodářstvi.
ji-Ii pensijní ptljmy manzelovy vy z y
(Rozh. ze dne 19. září 1936, R II 352/36.)
o
."
h' , ' podle § 2
"
h "i1 k návrhU' dlužníku o )e)IC )mem
,
P r v y s o u d za, a),
'cl'l ké vyrovnací řízení. Rek u. r snl
vl. nař. Os. 76/36 Sb. z. a n, zeme ,e s
I'
reku'rsu
nevyhovH dovoanmu
"
.
.S O U d návrh zamítl.
NejvyšŠÍ' SOUld
Důvody:

,
b" zna 1936 čís. 76 Sb. z. a n. l11oh?;1
Podle § 2 vlád. nar. ze dne 31. re ., no zemědělské vyrovnací fijen zemědělcinavrhno~1i! aby ,bd~llo zah~!:tanovuje § 1 téhož vládní'ho
zení. Koho jest rozumeÍ1 zeme e cem,

-

Čís.

_

15423 -

čís.

15424 -

827

826
nařízení. V

této věci jde o to, zdali navrhovatel Josef Sch., ho,spodařící
se s'vou manžel'kou a spoluvl~stnící usedlostí Marií Sch. na vla'stních
zemědělských pozemcích, vyži,vuje se převážně z výtě~ků tohoto hospo_
daření (§ 1 (1) čís. 2 cit. vlád. nař.) či ze svých pensijních příjml1.
Podle zprávy obecní,ho úřadu činí pense navrhovatelova 642 Kč
85 h měsíčně. Ročně činí tedy jeho pense 7.714 Kč 20 h. Podle zprávy obecního úřadu činil by normální výtěžek hospodářstvi
navrhovatelova 15 q Hta, 5 q ječmene, 10 q ovsa a 25 q brambor. I když
by se k tomu připočítaly další výtěžky z hospodářství toho, nedosahoval by ani pak součet 5.595 Kč výše pense navrhovatelovy. Josef Sch.
se tedy nevyživuje převážně z výtěžků svého ho'spodářstVí, nýbrž pře
vážným zdrojem jeho výživy jsou jeho pensj'jní' požHky. Podle toho ne- '
živí se vša,k ani jeho manželka Marie Sch. převážně z výtěžků svého
hospodářství, nýbrž z pensijního příjmu svého manžela společně s ním.
V řízení ani neuplatňovala, že by nepožívala těchto pensijních příjmů
svého manžela, jenž jest povinen opatřiti jí výživu podle § 91 o. z. ze
svých příjmů.
čís.

15423.

Podle platebního rozkazu, v němž jest uvedeno, že předepsaný pře- .
vodní poplatek je zákonem seč k a tel n Ý do schválení poplatné
smlouvy Státním pozemkovým úřadem, nelze povoliti exekuci záznamem práva zástavního.
(Rozh. ze dne 23.

září

o
.
'h" est postu.povati podle zákona
daní a těch dávek a poplatku, u n;~ž~nJo v rozhodnutí čís. 14616, n~
"s 76/27 Sb. z. a n., J"k ?ylo vy
Sb z a n. nabyvším účinnos: 1
CI_Z: se odkazuje. Zákonem C1S. 65/33 §. 5' 'e i poplatky se zajišťUji
ne
'1933 bylo stanoveno v
,z
'
,
. "ť "
řím' ch daní, a v § 10, ze se
· dnem 1. kvetna,
· způsobem stanover,ym p:o za.J~s OV~?~s~ano~ení jemu odporující (rozll.
cinem; kdy úko)n ~a:o"'tc~~yno;l~n~~s;e í pr,-i zajištěnv po~latku §§ze 2sm
841,uv!
14201 Sb. n. s. .
. ' d . stanovenych v
az
o jaký tu jde, jest ~ostupoval1 p~d~~ p§e 2~~ucit. zák. může vyměřovací
· 290 zák. čís. 76(27 Sb~ z. a ~ n~ ř:depsané nebo nesplatné ohroženo:
úřad, je-Ii vyh~aU1 da~e dos." v:ned rovediotelným příkazem, aby Jl
uložiti poplatmkovl IPlsern~~lm, proved~ se tento zajišfovací příkaz exe~
až do jejího zapravem .zaJls
a'
'k) Pro zajišťovací exekud soudll1
kuCÍ berní nebo sOLUdlll (§ 28 CI t ..za . '74 '377 a § 402 ex. ř. Podle
, co do těchto daní pl::tí ust~nove~:ít~§':n n:'základě zajíšťovacího pří
toho lze exekucI za]1sťovacl pov'k J, 76/27 a tvořícího exekuční Lltul
kazu vydilJného ve smyslu § ~84 z:, . c:~. d' nebylo vůbec ani tvrzeno,
odle § 1 ex. ř. V proJ~dn~vanen; pnpav·e za'išťovací příkaz, a nelze
~e byl vydán proti povlnne :,trane';~~~,e~l1 p~áva zástavnvho povoliti.
proto sOLUdn~ zajišť.ovaci exe u~~r~a knihovní, nelze mu vyhovětí, ježto
I posuzuje-Ii se navrh pk? n " 789/1806 Sb. z. s. i § 38,
dvorské dekrety Čí's. 577 cYl. c/! 78 6 ť c~~írá byly v ,příčině zajištěni
Ht. c) knih. z"kona, o, nez se navr h en
,
poplatkll ze smluv zruseny.
o

15

1936, R I 778/36.)

čís. 14201.
Finanční prokuratura navrhla, aby na základě předloženého platebního rozkazu okresního fina'nčního ředitelství pro pohledávku Českoslo
venského státu 4.548 Kč 95 h, byl podle článku III. uvoz. zák. k ex. ř.,
dvorských dekretŮ' ze dne 18. září 1786 čís. 577, lit. c) a 24. října 1806
čís. 789 Sb. z. s. a podle § 38 knih. zák. povolen záznam zástavního
práva na nemovitosti zapsané v deskách zemských patřící Jaroslavu
a Anně J-ovým. Uvedený platební, rozkaz zní na poplatek ze směny pozemků ze směnné smlouvy ze dne 27. května 1927 podle zákona o poplMcich z právních jednáni, Hstin, spisů a úředních výkonů ČÍs. 50/50
ř. z., je v něm uvedeno, že poplatek je zákonem sečkatelný do schválení
smlouvy Státním pozemkovým úřadem a že platební rozkaz byl doručen

čís.

Srov.

stranám 23. hřezna 1929. P r v Ý os o u cl návrh zamítl, poněvadž pl~
tebni rozkaz není opatřen doložkou vykonatelnosti. Rek u r sní s o u d
návrhu vyhověl s odŮ'vodněním, že nejde o žádost exekuční, nýhrž o žádost čistě knihovní podle § 38, lit. c) knih. zák., kterýžto předpi,s nebyl
zručen ,článkem II. u,vozovacích ustanovení k zákonu o přímých daních.
N e j vy Š š i s o u cl obno'ViI usnesení prvého soudu.
Dúvo'dy:
Názor rekursního soudu je mylný. Článkem II. ČÍ's. 2 uváděcích ustanoveni k zákonu čís. 76/27 Sb. z. a n. byly zrušeny oba shora uvedené
dvorské dekrety i ~ 38. lit. c) 'knih. zák., pokud jde o zajištění přímých

15424.

K výkladu vlád. nař. čís. ~5?/35 Sbj z. :' ~ohledáVkY k jejímuž zaPředpoklad p.ro poskytnuh ulev v p' ace 1
,
jištěni byla vydána směnka.
.

(Rozl1. ze dne 23.

záři 1926, Rl 827/36.)

,
.
\ t bnímu příkazu uvedl žalovaný,
V námitkách proti ~menečnemu Jl .ače , ohledávka není vzhledem
že jest zemědělcem a ze proto sme~et~: t~kže žaloba měla býti podle
k vlád. nař. 60s. 250/35 Sb. z. a n·.tP :.
r v Ý s o u d ponechal smě
§ 406 c. ř. s. pro tentokráte za~, nu ~ o I a c í s o u tl vyhradiv svému
nečný platební příkaz v pl3':tnoS!l; Od, du nové jednání a rozhodnuti.
usnesení právní moc UIOZII ;prve~u sou
N e j v y Š š í s o u, d nevyhO'vel rekursu.

P

DůvO'dy:

. k

k 'e'ímuž zajištění byla vydána

Předmětem sporu jest pohled;~d~ uS{ilJ~ovení § 17 lit. I) vlád. ~ař.
směnka dne 16. listopadu 1?3~." dlužníku zemědělci úlevy podle pted:

čís. 25?(35 Sb. z. a n. nepns ~~~d. nařízení, jde-Ii o poh!e~ávky, ktete
cházeJlclch ustanovem tohoto,
1933 a jde-Ii o zemedelce v okre,
proti dlužníku vZlllkly po 9. kvetnu
,

-

čís.

_

15425 -

číS.

15426 --

829

828

síeh zvláště chráněných které
'k
.
d .VZnI ly, po 31. pmsinci 1935 Byl .
k ,zajištění této pohledáv'ky
hl ď k
vy ana smenka . t d
.
a-II
,e, av, y. pro účely tohoto ustanovení tak! jes oba vzniku této posm:necne, I když byla směnka ob
e dobou vZnIku pohledávk
V sOllzen.ém
smenka. vydána dne 16. listopadu
uv:deneho ustanovení tímto dnem tuďí,ž a ,ze pohledavka vznikla podle
p;,e~31. prosmcem 1935. Pro
zazalovanou' směnečnou pohledávk~ b
podle uvedeného ustanovení ,,' J tudlz zalovanému dlužníku úlev
že žalovaný dlužník
kdyby ovšem bylo
stlzenem neúrodou ve srn slUl 1 z me e ~em v okrese zvlášť těžce o
nestalo a proto odvolac/soug
vlá,d.
To se však dO;Ud
ro~su~ek. prv".iho soudu k zjištlní ft 1, k~yz na,p~dený',? usnesením
p~avnr nazor, ze teprve ,potom, bude-li~ zOi' s, ute~no,~tl zrusi! vyslovi\'
del~e;n, bude lze posouditi zda'
. J st,:~o, ,ze zalovaný jest země
nutl ulev v placení. Při tom' bude JSou .tu daJsI predpoklady pro posk to.
novením § 20, odst. 2 a § 13
ovšem
k usra ..
,
. , ja oz I § 21 Clt. vlád. nař.

zj!~tě'n.0'

1~~~e~\,

případě bYI~

jeťtS!Us:~~i
n~ o~~~ t.~It.

bezpečn~

nař.

ods~r~nr:nuk s,o~du

přihJ;i,žeti

čis. 15425.
stavebni ruch.
~rác~j stavebni zálohy složené čl
"
v prtpade zdravotni závadnosti bytu. enem byvaleho bytového druzstva

člen

stavebního

tom~o, dfU'žst~u vrá~ení stavební zálo\lluz:tva, d;'111áhá
y1 se žalobou na
pove? ~ vystehovatl se z přidčlenéh
y vrde, ze 3 nucen dáti vS'j' '

votne zavadný. Proti žalobě namílHo ~a mu b~tu, 'p'onevadž byt byl zdraJSou sta~eb.ní. zálohy nevypovědi,telné lov~;ne dmzstvo, že dl:e § 5 stanov
. ~h e § ,9 pravIdel o přidělování
a pwnajlm"lll bytů v domech žal
hromade, nemá žalobce nárok na ov~ne ? dr.uzstva, přijatých na valné
s'; nepřihlásí nový nájemce, kter' bvra:~fl1 stavební zálohy dříve, dokud
zal.o~u. Ježto takového zájemc{ n{bPnstoUPll ~a člena družstva a sl;ožil
ktery stavební zálohy nesložH B t ylob pronajalo družstvo byt D-ovi
s o u d f žaloblh zamítly.
. y ne yl
závadný. Níž š

zdravotně

stěhovati.

splnění

důkazy

rovněž

odstranění

domě skutečně

domě

tě

způsobilý zdravotně,
nezpůsobilý
stačilo,

zdravotně

~působilý. zdra,votně

(Rozil. ze dne 23. zMí 1936, Rv I 2164/34.)
Žalobce, bývalý

žalobce a jeho manželky, a že žalované družstvo přes opětovné zákroky
žalobCOVy tuto vadll neodstranilo, aní mu jiný nezávadný byt nepřidělilo,
takže žalobce byl nakonec pro tuto příčinu nucen z bytu toho se vyO tom nabídl žalující
a žalované družstvo vedlo
. dúkazy o opaku. Nižší soudy však žádný z těchto důkazů neprovedly
a tyto skutkové okolnosti ani na přetřes nevzaly vycházejíce z uázoru,
že se Ž<:llující strana měla právními prostředky domáhati náležitého
smlouvy a
tvrzených závad bytových, odvolací soud
vyslovil pak dokonce i názor, že není ani nu,tně, aby člen družstva, složivší stavební zálohu, byt ve družstevním
dostal. S
mito názory nižších soudů nelze souhlasi,ti. Z povahy věci vychází, že
žalobce složil družstvu stavební zálohu jen za tím účelem a pod tou
podmínkOU, aby v jeho
dostal byt k užívání
a
nezávadný. Již skutečnost, že -člen a nájemník žalovaného dru,žstva má
nárok na vrácení st"vební zálohy, najde-li za sebe jiného nájemníka,
který složí stavební zálohu ve stejné výši, dokazuje, že ,poskytnutí bytu
jest podmínkou k podržení stavební zálohy. A byt k užívání
a
závadný není žádným bytem. žalobce nebyl povinen domáhati se žalobou na dru'žslvu, aby odstranilo tvrzené závady,
že
na ně družstvo upozomil, a bylo povinností družstva, aby ihned věc
vyšetřilo a ihned shledané závady odstranilo. Nemá povinnosti jen člen
dnústva k družstvu, nýbrž také družstvo k svému členu a jednou
z prvních povinností družstva jest poskytnouti svému členu byt k užía
nezávadný. Kdyby tedy bylO pravda, že by!
vání
žalobcův, dokud v něm žalobce bydlel, tvrzené vady měl a že -proto bydlení v něm bylo pro žalobce a jeho příslušníky zdravotně škodlivé nebo
i jinak pro kouř, zirpach, větrání a pod. obHžné a tmpné, nevyhovělo
družstvo svému smluvnímu závazku a nemělo by tedy práva zadržovati žalobci jeho si"vební zálohu. Protože tedy řízení trpí vadami podle
§ 496 čís. 2, 3 c. L s. a vady ty zasahují již řízeni v první stolici, bylo
uloženo prvému soudu nové jednání a rozhodnuti.

i

NejVyšší soud uI OZl
"I ,prvemu
.
soudu n.ové J'ed nam
. . a rozhodnutí.

čis. 15426.

Pojistný zájem nepomijl již dnem ohlášky autodrožkáře důchodko
vému kontrolnímu úřadu, že dává automobil mimo provoz, nýbrž teprve
dnem úředni uzávěry podle § 56, odst. 2 zák. čis. 198/32 a § 27 vláa.
nař. čis. 36/33 Sb. z. a n.

D

ů

vod y:

(Rozh. ze dne 23. září 1936, Rv I 2552/34.)

. Dovolací soud souhlasí s názorem i""
. .
.
., n zSI'ch, stohc, že v tomto případě
Jde o stavební zálohu jej'íž
stranou
naj.rr:e" . vrabcem Je závislé na tom že byt žal ..1cI
" .. k
JIHa oso a která slo" t
b '
u1
vys: ja o strana žalující.Žalobce vŠak t d' z: s ave mí zálohu ve stejné
dr~zstvo pronajalo, byl zdravotně z' vr/: ze byt, který mu žalované
Jezto do něho vnikal ze sousedních b t~V~ nr a ~ uží'vání nezpůsobilý
plyny, což
nesnází
our,pusobllo zhoubně
otravné
u rap
na uhelné
zdraví

uvolněny'

kromě četných

~

1~

~ pa~hi1loucí

Stejně Sb. n. s. čís. 12421.

Proti žalobě na zaplacení pojistné premle namítl žalovaný, že poslední den pojišťovacího údobí (8. prosince 1933) zpravil žalobkyni
že autodrožka, na kterou se poji,štění vztahuje, tímto dnem byla dána
mimo provoz a že tudíž ve smyslu § 63 zák.
501/17
z.

čís.

ř. pOji,šťovací

830

-
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-
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smlouva zanikla. fO r v Ý S o u d u v
' .
žalobu zamítl. O d vol a c í s o u zdnan tUhto ,:a mIlku za opodstatněnou
evy ove l odvolání.
Ne j v y Š š í s o u d uznal podle žaloby.
D ů vod y:
.. , Jádrem sporu jest, kterým okamžíke
,
,...
jlstení proti povinnému ručení (§ 63 zak
' m na~tal zamk zajmu ,na pozda již oka,mžikem hlášeni POji,šťovně . ~h~?!' S:ol~uvě z roku 1917),
trolnímu úřadu dne g. ' msince 1
a, oe asem ?uchodkovému konobdobí 1932/1 933 _ / a' d,
9~3, ~edy, poslednl den pojišťovacího
,
I Z nem urednr uzavěry awt t ' d l '
slnce 1933. I když žalovamý ohl' '1 d
. a, . j. ne 4. proúřadu, že dává auto mimo provo aSI o tneI 8. pro'SInce 1933 dotčenému
hl h
.. .
z, lUS a o auto, nesporn'
. h d' ,
a mo
o UZl va!!' až do přiložen' .. d'
"
'
e v je o rzem
~á'k., č. 198/32 a § 27 vl. ~ař. č. 3~/u;; ~~ u,zavery po?le § ,56, odst. 2
je~tlvně možnost, že nasiane nebez e' , . z. a .n. te dobe Irvala ob-pOjistnou přihodu, Nepominul v té
,:ny d~ta,v, je~z Jest s to způsobiti
šení pojistný záJjem a pojištění tr loe)~ m,e, v d~sle?k.u' tohoto odhláč. 12421 Sb. n. s.).
va o az o urednl U"Zavery (srov, rozh.

'!

lb

čís. 15427.

P~pa~y ~porovatelnosti podle § 34 čís. 2 koni<. ř
Znzem zastaVili listiny a knihovním
kl
,',
,
odporovati podle § 34 čís. 2 konk ' . u ~ . ad~ zasta~mho prava lze
o zápůjčku., jíž se dlužnlk zavázal·~id:t~~~~:.Jen o dusledek smlouvy
(Rozh. ze dne 23. záři 1936, Rv I 2820/34.)
. Žalobkyně poskytla úpadci Josefu V . ,
nejvyšší podání za vydražené nemo't t~ovpl..za,PUJČku, b, y mohl složíti
VI os L "fl tom se Josef
'I
ž e. pohl e d'av kII tu žalobky,n; zajistí nad
" V zavaza,
m,l~ se stane jejich knihovním vlaslni'k~y r~zeny~h ne:oovl'tostech, jakveneho zástavního práva došlo na 'kJ~' e kmh?vnrmll' vkhdu smJu1933, den .před uvalením konkursu ~: a,e ,dlwhoPISU ze dne. ll. liedna
19'33). Žalobkyně tvrdk, že neměla J?Jen: J~sefa V-Y, (d?~ 13. ledna
konkursu na J'měnl' Josefa V
d
'h";l1 tusem o nwstavaJlclm uvalení
,
- y uma' a se n • I
' k
statě výroku, že žalovaná .esť ovínn
• ~ za ovane onkar,sní podrpetr
nichž pro žalobkyni vázne ~mluP : ~ tt
, by na nemovitostech, na
,
o.
' :
,vene zas avní právo pr '.,
hl d'
ze zap'u~óky proti Josefu V-ovi bl,a
d'
, o JeJl po e avku
s o u d žalobu zamítl a v sloviÍ 'y ve en,a ~oudnr, exekuce. P r v Ý
věř~tej,ům úpadcovým be~či",nl z~ ~'ved~ne ~asta,vnr právo jest proti
volaní. D ů vod y' Josef V
•
vo . a c I s o u d nevyhověl odkni,hovně zajistiti' n~ v draže'n ~e zalobk~nr zavázal, že pohledávku dá '
vlastníkem. Tento prJev vůI{~s~r~~m~Oe%tostech, t~kmiJ.e Se stane jejich
neboť se nenesl k propůjčení zásta l'h, o,hl zalozlŤ! smlou",u zástavní"
(§ 1368 ob. obč. zák.) n 'b ' b
o prava, !~dy k,odevzdánÍ zástavy
, y rz y u dan a pnJat zavazek, že zástava
o.

tt

má býti odevzdána. Pro předpis § 1368, poslední věta ob. obč. zák. nebudoucí
došlo tu k smlouvě zástavní, a,le nevzníkla tu aní úmlUJva
smlouvě (§ 936 ob. obč. zák.), poněva,dž úmluva zavazovala k zří,zení
reálného kontraktu, nikoliv k smlouvě obligační (Ehrenzweig, System
. des osterr. allg. Privatrechts, Sachenrecht, str. 803). Teprve dne 11.
led,na '1 933 byla zří'zena smlouva zástavní mající za předmět propůjčeni
zástavního práva na nemovi,tostech Josefa V-y. Kdežto při kontraho, vání zápůjčky šlo o pouhé poskytnutí zápůjčky se závazkem dlužníka
vrátí ti po určité době toHkéž a o vedlejšÍ' přípověď, že bude zřízena
smlouva, zástavní, byla zřízena dne 1 I. ledna 1933 smlouva, jejímž před
mětem bylo opatření jistoty za příš-tí uspokojení nároku na vrácení zapůj,čené vwluty, tedy pravá smlouva zástavní ve smyslu § 1368 ob. obč.
zák. Došlo tu tedy k no,vému právnímu jednání, jehož těžíš,tě spočívalo
ve zřízení zástavní Hstíny jako ,právního důvodu a v knihovním vkladu
na základě této listíny, jímž nabyl věřitel zástavního práva a tudíž
zvláštní výhody před ost"tními' věřiteli v době, kdy úpadce byl jíž insolventním. Za takových okolností odpomje strana žalovaná důvodně
jednáni úpadcovu odvo,láním se na § 34, 'odst. 1 čís. 2 konk. ř., když
žalobkyni bylo a musilo býti známo v době zřízení zástavní Hstiny, že
Josef V. jest neschopným ,platHi.

°

N e j v y Š š í s ou d

nevyhověl

dovoláni.

Důvody:

Jde jen o to, zda jest odporovatelným zřízení zástavní listiny
i knihovní vklad práva zástavního pro pohledávku 25.000 Kč s příslu
šenstvím, povolený Ulsnesením okresního soudu v R. ze dne 13, ledna
1933 na základě oné zástavní, Nstiny (dlužního úpísu vystaveného dne
11. ledna 19(3.3). Mylný jest dovolatelčin právní názor (§ 503 Č. 4 c.
ř. s.), že toto právní jednání není odporovatelným. Dovolatelka nepří
padně odkazuje na rozhodnutí č. 6382 Sb. n. s" poněvadž tam šlo o odpůrčí důvod podle § 30 Č. 1 konk. ř.č. 337/14 ř, z. (§ 33 č. 1 nového
konk. ř,). O tento odpůrčí důvod však v souzeném případě nejde, nýbrž
o odpůr.čí důvod podle § 34 č. 2 nového konk. Ž, (§ 31 Č. 2 starého konk.
ř.), jejichž skutkové podstaty .jsou různé. Us,tanovení § 34 Č. 2 konk. ř.
rozeznává dva přfpady odporovatelnosti, z nichž první před.pokládá po
objektívní stránce jakékoliv právní jednání, kterým se dostalo jínému
konkursnímu věřiteli zajištění neb u,spokojení (bez rozdílu, zda na něj
měl nárok vůbec nebo tohoto způsobu nebo tohoto času čili nic), a
po subjektivní stránce, aby bylo nebo mwsiIo býti druhé straně známo,
že jest úpadce nezpůsobilý platití nebo že byl podán návrh na prohlášení konkursu, Názor nížších soudů, že žalobkyni musilo v době zřízení
zástavní listiny a knihovního vkladu býti známo, že Josef V, jest nezpů
sabiIým k placení, není dovoláním na,paden. Právním jednáním jest
každé jednání, které zpúsobuje právní účí·nky. Smlouvou o zápůjčce se
závazkem zřídíti zástavu< nenabývá dmhá strana ještě zástavního práva,

-

832

Čís,

15428 _
čís,

-

nýbrž má jen obligační nárok na skutečné zřízení zás,tavního práva, COž
jest ovšem vynu,titelné a tvoří nepeněžitou. konkursní pohledávku podle
§ 15 konk, ř, Zástavního práva nabývá druhá strana leprve zástavní
smlouvou podle § 1368 obl', zák., která jest smlouvou reální, ana vy_
žaduje skutečné zřízení zástavního práva (§ 451 obč, zák.), Jde tu tedy
o samostatné právní jednání, !<teré jest posu>zovati s hlediska odporovatelnosti samostatně, a nezáleží proto na tom, zda základní smlouva
o zápůjčce a o závazku zříditi zástavu jest bezvadná a vynutHelná, Jest
nerozhodné, že úpadce nemohl dříve zříditi sku,tečnou zástavu nejsa
ještě vlastníkem nemovitostí, které chtěl dátí do zástavy, neboť zákon
po té strá'nce nerozlišuje, Věděla-U tedy nebo musila-li věděti žalobkyně v době uzavření zástavní smlourvy (§ 1368 obč, zák,), že úpadce
jest nezpůsobilý platiti; jsou veškeré předpoklady § 34 Č, 2 prvni případ
konk. ř, splněny,

15429833

'" , ,
p okláda'i 'e'J samy o sobě za dostačující,
kovy'to klid v pOJlstem,
'd čnJI'hJo , čl'mz' toto zastavení provozu,
' d ."
1 '" í ačlelne
Í'S a ev! en
neboť poza UJI I s oze'~ ,
"'těno Že zastaveni provozu ne rovna
má býti znatelně ;:>roka~ano a "a]ls atr~o i ze zprávy okresniho úřadu,
.
'eště složení
čísla
eVldenčmho,
p
'da'le J'ako maJ'Helka
se J
,
'
dhlášení provozu zapsana
,
-že žalovana byla I!~ ~ b žalobkyně by1a v případě odsouzem n~
auta, Ne!ze pa,k t~r I I, ~e dně obohacena, když trval pojistn~ ~omer
P řípustne, spravne be;,duvo
a z' alobkyně měla nárok na plne'nl.
·1' po o hla' šení zastavenr provozu
čis.

15429.

d
odle § 28 j n k rozhodnuti o žásou ~č~í dalšího ~ýŽivného podle § 16;
oosti nemanželského dítete za u '-Ii žadatel bydliště na Slovensku a
t 2 první díl. nov. k obe. z., ma
"
h
ods.
, otec ma' b
' bydliště v historickyeh zemle .
nemauželsky
o e
ene

Určení mistně příslu~n,ého
v

čís, 15428.

K § 63 zák. o poj. smlouvě čís. 501/17 ř. zák.
Pouhým
odhlášením provozu automobilového nezaniká pojistný
zájem.
(Rozh, ze dne 23, září 1936, Rv I 2946/34,)
Viz Sb, n, s, čís, 15426,
Proti žalobě na zaplacení pojistné prémie za pojištěné auto namítla
žalovaná, že pojiŠťovací smlouva zanikla tím, že odhlásil auto z provozu, ta.kže žalovaná již nemá nároku na zažalovanou prémii, P r v Ý
s o II d žalobu zamítl. ° d vol a c í s o u d uznal podle žaloby,
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D ů vod y:
Odvolací soud spri<vně dovodH, že v Souzené věci neodpadl zájem
na pojištění již tím, že auto vyžadovalo oprav, 'které byly provedeny
až v říinu 1933, a že žalovaná odhlásHa provoz dne 2, ledna 1933 u okresního úřadu, Žalovaná měla auto nesporně dále v držení, mohla ho používati a trva·la proto objektivně možnost, že nastane nebezpečný stav,
jenž jest s to způsobiti pojistnotr příhodu, Nepominul tedy pojis,tný z!vjem podle § 63 zák. čís, 501/17 ř, z, a pojištění trvalo dále (srv, rozh,
čís, 12421 Sb, n, s,), Článek sedmý dodatku k POjiŠťovacím podmínkám
skýtá proti ustanovení § 63 pojistníkoví úlevy, OVŠem za určitých,
smluvně s'tanovených podmí'nek. žalovaná zůstala v držení auta, ale
mohla phvoditi klid pojištěnI a sobě osvobození od placení pojistné
prémie za dodržení podmínek čl. 7 dodatečných podmínek. Tyto podmínky uznávají, že zastavení případně odhlášení »provozu<<< přivodí ta-

(Rozh, ze dne 23,

září

1936, Nd II 83/36,)

d l , dle § 16 odst. 2 I. dll. nov,
Nezletilé nemanzelske dlte p~ ') o k~o se svou' matkou trvale bydlí,
u okresního soudu v B, \~~ov~ns o ~ i ,:emanželskému otci bydlícímu
žádost o další úprav~ vyzI~nevh,~:~ \u pravoplatným usnesením zav Š, (Morava), Prvy, S?U za
d něhož se lze určení dalšiho výmitl podle § 1, bod 2 ht. I), °dSP ' , '~~á~~ I okresní soud v Š, (Morava)
živnéh? domahah .len pora ~m ~., ou kazem na §§ 109 a 72 ,j, n; SVOll
vyslOVil pravoplatnym usnes~nr~'~'t žádosti poněvadž okresnr s.oud
sporných, ,
v

"

,

~í~:n~e~~P:~~~l!ý~s~~u~~~ožand~~efkye v~ věcech'

'I
dl § 28 j n okresní soud v Š, (MoNejako
j vy sO,ud,p~ls
Š š íS,? lU ~ ~rčkl r~zoho~nutí o' Žádosti nemanželského dítka
rava)
usny
o další určem vyzlvného,
Dů

vo dy:

Jde zřejmě o věc nále~eJící :uzems~~j~s:o~g;l~~v:~::'~í !O:~?:~B
o tom, že žadatelk~ bydhcI v ,uze?;s , . odle § 16, odst. 2 prvni
v historických zemlc~ nes~~rn~m ,l:~~~~~ ~roti nemanželskému otci,

f~~~ ~~v~i!eC~éo~~di:t~\O~';W~1 h:~Ori~k,~c~bze~!c~O~~h~~aa se:J~ ~L

Nelze ii,proto pr~vo to upntI a o~faza~~.f~ je;proto, že v historickýc;h
roku poradem 'pra~a ~ 'so~d~ na ove že na Slovensku jest tento zpua
zemích není mlstne e:lslu~neho soud~ b 'vá roto než podle § 28 j, n,
sob řízení v tomto p,npa?e ,:,ylou.čení'Ch e~t~r' ~á platiti za soud místně
ustanov. iti soud v hls~ofl~k~ch Jze:: t 'kový Ybyl ustanoven okresní, soud
příslušný pro tuto pravm vec, . a ~ a ',_
v Š" kde nemanželský otec ma s've bydhste,
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K § 1042

obč.

zák.

Náhrada nákladů požadovaná nemanželskou matkou
ském otci za výživné vynaložené na nemanželské dítě.
(Rozh. ze dne 23.
Žalobkyně

září

1936, Rv II 901/34.)

se domáhá na žalovaném nemanželském otci svého
podle § 1042 o. z. náhrady nákladů výživy a výchovy, jež vynaložila
!la dítko po 18. září 1920 co 18. září 1930 ve výši 20.400 Kč. Proti žalobě namí,tl žalovaný promlčení žalobního nároku, dále že žalobkyně
vynaložila náklad na děcko »animo donandi«, a kone,čně že v době, za
kterou se náhrada žádá, byl úplně nemajetný, nemocen, a dále že konal
vojenskou povinnost, takže ho alimentační povinnost nestíhala, nýbrž
přešla na žalobkyni. P r v Ý s o u d uznal podle žaloby částkou 6.400 Kč.
O d vol a c í s o u d částkou 6.720 Kč. D ů vod y: žalovaný absolvoval ve věku 22 let průmyslovou školu a měl zajisté možnost zvláště
v roce 1922, kdy nebylo ještě pozdější nezaměstnanosti, vhodné místo
si najíti, a bylo to vlastně jeho morální povinností, byl-Ii pravoplatným
rozsudkem otcem dítka uznán, a měl tudíž zákonný závazek o dítko se
starati. Ježto v této době byl by pravděpodobně mohl najíti místo takové, aby na dítko mohl přispívati alespoň částkou 80 Kč měsÍ'čně,
bylo žalobkyni přiznati částečnou náhradu výživného ve výši této, a to
za dobu od 1. září 1922, kdy žalovaný průmyslovou školu absolvoval,
až do 20. září 1928, kdy nastoupil zaměstnání II firmy E. a tedy za dobu
6 let po odečtení 14 měsíců služby vojenské a asi 10 měsíců churavosti
a rekonvalescence. Po nastoupení služby u fy. E. s měsíčním příjmem
1.000 Kč a za další rok ,pří měsíčním příjmu 1.500 Kč bylo přiznati jako
přiměřenou náhradu 120 Kč, při čemž byl vzat zřetel na příspěvky žalovaným jeho otci a bratrům poskytované. Při tom je nerozhodné, že žalobkyně v době té nevymáhala placení výživného vlastně jeho náhrady od
žalovaného, když se tohoto nároku nikdy nevzdala a žalovaný, jsa uznán
soudně otcem dítka, měl zákonnoupovinnost výživné poskytovati. Za to
nebylo přiznati žalobkyni žádnou náhradu na výživném za dobu, kdy
žalovaný navštěvoval ještě průmyslovou školu, tudí,ž za dobu od září
19~0 do září 1922, ježto v době té žalovaný příjmů žádných neměl,
am možnosti si jich nějakým ,"působem opatřiti. Bylo tedy žalobkyni
phznati náhradu na výživné za dobu od 1. září 1922 do 20. záři 19Q8
v částce po 80 Kč, na tO' po, dobu dvou let v částce 120 Kč měs'čně a
tedy do odečtení doby služby vojenské a churavosti za prvé čtyři roky
celkovou částkou 3.840 Kč a za další dva roky 2.880 Kč, tedy úhrnem
6.720 Kč. Neprávem namítá žalovaný promlčení výži,vného staršího 3 let.
I?le § 1.480 ob~. z. s; pro~'lčují ve třech letech pouze příspěvky na výZIVU, nikoliv vsak nahradm nawky ve smyslu § 1042 vznesené, jež ne-

" již povahu příspěvků na výživu, nýbrž jsou to nároky na podkladě

le~j~atelství promlčujkí se ve všeobecné třicetileté lhůtě § 1479.

.

Ne j v y Š š í s ou d přizna! žalobkyni na její dovolání 7.850 Kč,
a dovolání žalovaného nevyhove!.
Důvody:

žalobkyně vynaložila n'a výživu nemanželského dítěte žalov~n~ho:
.• měla u své matky, v době od 19. září 1920 po dobu 10 let meslčne
Kč kromě ošacení a nikdy nedala najev?, že uvede~~ náklad vynaložila animo donandI; žalovaný po narozeni dltka nav~;~voval t PJ~my
slovou školu do roku 1922, načež pok,:ačoval po matune ,~e s u IU na
technice a v roce 1926 nastoupil sluzbu VOjenskou, v mz set.rval, 14
měsíců, byl 10 měsíců nemocen. Dne 20. srpna 928 nastoupil mlst,?
'ako technický úředník s měsíčním platem 1.000 Kc a po roce 1.500 Kc,
~ teprve od 18. listopadu 19~0 platil výžjvné: Jde O' náro~ dle § .1042
obč. zák. Nižší soudy spravne dovodily, ze naro~ te:,•.nenI proomlcen ~
stačí proto poukázati na výstižné důvody rozsudku,l1Izslch 's?~du" Mylne
má žalovaný za to, že žalobkyně tím, že se nehlasIla o ,":yzlvne a nežádala poručníka, aby při podání žaloby o u~nání ot~OVStVI .~n;b p,o!om
žádal výživné, projevila so~hlas i vůli, že ~ .teto dob;.~hce ZIVltI diŤ~ ze
svého. Nemohla přece s narokem ne::1. d,tete. na .vyzl~u o~ n,:manzel;
ského otce sama bez svolení poručmka nakladali, a jakmile zalovany
měl trvalé příjmy, vymáhala svůj nárok žalobou. Nehle?íc k tomu, vyslovil nejvyšší soud v rozh. Čí,s. 5988 a 10666 Sb. n. S., ze, se v pochyb;
nosti předpokládá zavazovací úmysl podl; § 1042 obč. zak. a ze .opaK
je dokázati odpůrcem. žalovaný tento dukaz al1l nenastoupIl, am n~
provedl. Dle § 166 obč. zák. jest žalovaný jako nemanželský otec k vyživě zavázán; není-Ii tD však v jeho moci, připadá povinnost ta matce
a po ní jejím rodičům. Také tento druhý případ. nenast~!. Správně dovozuje odvolací soud, že výdělečná schopnost zalovaneh~. nastala .P~
době, kdy žalovaný absolvoval průmys!~v?U školu a ~Io::~. matuntm
zkoušku. Od té doby byl s to svému dlteli poskytnoutI vyZlvy. o.0volací soud tento úsudek schvaluje. žalovaný měl ve věku 22 let moznost
najíti si vhodné místo, aby se mohl o dít~o starati: Ježt? neměl ar:í. jmění:
ani stálé příjmy, aby z nich mohl úplne uhradlÍl' ,potreby a vyZlvov,acl
náklady na dítě, byl ~ovinen vykonáv~~i pod,le.~oznosli a.po~le svy~~
schopno'sU takovou čmnost, aby z lejlho vytezku mohl r~dne dostat~
svému závazku vyživovati a zaopatřiti své dítě .•žalovaný Jako. z~~av~
muž s úplným středoškolským vzděláním měl moznost opatntl SI nejake
zaměstnání a tím prostředky k výživě (kondice), zejména když byl podle
vlastniho doznání v úplném zaopatření svých rodičů. žalobkyně, která
učinila ná'klad na nemanželské dítě v úmyslu zavázati otce, je proto
oprávněna (§ 1042 obč. zá'k.) do?,áhati.se náh~ady n.ákla.?u na otci,
třebaže byl náklad učiněn i v dobe, kdy zalovany nemel pnjmy (srov.
rozh. Čí's. 9889 Sb. n. s.). Tato výdělečná scho~nost žalova~éh?.byl~
po celou dobu po maturitě až do doby, kdy plalil dobrovolne vyzlvne,

Jt;o
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t. j. do 18. září 1930, kromě doby, kdy vykonával činnou vojenskou
službu, tedy po dobu 14 měsíců, a kdy byl nemocen, po dobu dalších
10 měsíců. Nižší soudy vyslovily správně, že v době od 1922 do 1928'
hospodářská kríse a tím zvýšená nezaměstnanost ještě nebyla a že žalovaný měl neomezenou možnost výdělečné činnosti. Žalovaný se ani
nezaměstnanosti nedovolává. Vzhledem na výdělečnou schopnost žalovaného jako absolventa prumyslové školy pokládá dovolací soud částku
100 Kč měsíčně za příměřenou a přiznal žalobkyni za dobu od 1. září
1922 do 19. září 1929 po odečtení částky připadajíci na 14 měsíců
vojenské služby a 10 měsíců nemoci: 6,050 Kč, neboť s maturitou na
průmyslové škole mohl si žalovaný opatřiti zaměstnání (kondice) prav_
děpodobně teprve začátkem nového školního roku, t. j. od 1. září 1922..
Dále přiznal dovolací soud žalobkyni za dobu, kdy byl žalovaný zaměstnán II firmy E., t. j. za dobu od 20. září 1929 do 19. září 1930 jako
přiměřenou částku 150 Kč měsíčně, celkem 1.800 Kč, a proto dohromady'
7850 Kč. Při tom nebylo lze přihlížeti k tomu, že žalovaný po roce 1928
podporoval své rodiče a své nezaměstnané bratry, poněvadž i jeho otec,
jemuž náleží výživa svých děti dle § 141 obč. zák., bral pensi, která
činila dle vlastního doznání žalovaného 900 Kč měsí'čně, takže rodiče
neupadli do nouze. Naproti tomu nepři,sluší žalobkyni náhrada 200 Kč
měsíčně jako nákladu na umístění dítěte v městské útulně, ježto připad
ten nenastal. Poukazuje-Ii žalovaný na to, že tím, že po maturitě studoval na technice a zajisti,1 si lepší životní podminky, které mu umožnily. aby pro své dítě mohl platiti nyní vyšší výživné, než kdyby nebyl
dále studoval, .přehlíží, že jeho závazek k placení výživného bylo posouditi dle poměrů, které tu již byly dne 1. července 1922, a že ná'sledující případná zvýšená výdělečná schopnost nastala v době, která není
předmětem žalobního nároku. Dovolání žalov,aného se odkazuje na vyřízení dovolání žalobkyně.

Cis. 15431.
Otázku zamenitel'nosti podfa § II zák. č. 111/1927 Sb. z. a n. proti
nekalej súťaži treba posudzovať podľa stupňa opatrnosti p r i e m e rn é h o zákaznika.
Možnosť zámeny firmy "Slovenské mlekárske družstvo v B.« s firmou "Slovenská hospodárska mliekáreň družstvo v B.«.
(Rozh. z 23. septembra 1936, Rv III 459/36.)
Žalujúce »Slovenské mlekárske družstvo v B.~ domáhalo sa žalobou,
založenou najma na § II záckona proti nekalej súťaži (č. 111/1927 Sb.
z. a n.) súdneho výroku, že žalovaná strana: »Slovenská hospodárska
mIiekáreň družstvo v '8.« ,povinná je: 1. zdržaf sa užívania tejto firmy
a 2. daf túto firmu z firemného registra vymazať. V žalobe poukazovalo žalujúce družstvo medzi iným na to, že možnosf zámeny oboch
firiem v zákazníckom styku je tým vačší, že žalujúce druěstvo označe-

.
.
k . t ým znením svojej firmy ako
vané je v ~fll'I1U s,vojich_ za~~zn;~t~a~o~~:~j strany: vyvolávaf zá~enu
.Slovenske«, a d al;J.' ~e u y. rihlásila ovodne k zápisu do hrem:
. s jeho firmou zreJmy Je 1 z toho, zep Slovenské hospodárske mliekarske
ného registra firmu tohoto znema. »
. dru~s~~ vI.B;; o I i c e žalobu zamieto!, o d vol a c ís ú cl jeho rozsudok zmenil a žalobe vyhovel.
' I stolice.
N a j v y Š š i· s ú d obnovil rozsudok sudu .
D,ovody:
'h
'
slovil že zamenitel'nosť
Odvolaci súd porušenim hmotne O prav~ vy
.' , de pod!'a cho. b h f"e posudzovať treba v sudenom pnpa,
.'
znema o oc !fl ~ .
I' ch kt 'sú údaj ne najčastejšimi zákazmkml
vanJa sa osob meneJ vys pe / _ '. ?n ýrobkami Je totiž notorické, že
treb~u temer všetkého mestobchodo'v s mIiekom a m leC?yml v
mlieko a mliečne výrobky s~ tenno~s~~zovať otázku zamenite!'nosti
'ka níka.
ského obyvate!'stva, p:eto . re a p , h
dl' stupňa opatmosl! p r 1 e m e r n e o za z
.'_ ,
po / tom ohI'ade je však terajšie celé znenie ~boch fi!iem t~k odl~;:~
že priemerný zá:k~zník, ani keď, zbežonveog~ta tJ~o~~~i~~~o~d~~PŽ~' p 0Imosti, . si tieto :~rmy ~e~av~~~;' sPrany bolo takmer úmyselne zvolené
vod n e zneme Irmy za o
. ' šimnúf lebo povodné zneme
tak, aby vyvolávalo zámenu, nemozno Sl v ' ,
tak
firmy nie je predmetom tohoto sporu.
Bolo preto dovolacej žiadosti vyhov~ť už : týc.hto dovodov a
staly sa bezpremetnými ostatné dovo!acle sfaznosl!.
A

Cis. 15432.
K výkladu §§ 222, odst. 4 a 237, odst. 1 a 3 ex. ř.
(Rozh. ze dne 24. září 1936, R I 364/36.)
'.
'h
oudu převzala vydražitelka
Podle rozvrhového usnesem prve o s
.•. za očtením

pohledáv~~. H~j,,~1á~~~~e~t~~!s~~a v~~~~rn;?!~trn~~n;;r~~mo~itOst.~Ch

~:p~~~7c~'/kniho~níSh vložkách
Čí\;5 k~tčj,~z:2~9 ~~~;I~k~;~r~~~n~:
NemOVitost ve vl. Č1S. d128? dPo~:b. k n á v rh u vydražitelky vymaP r v Ý s o u d po prove ene raz e
'.
I·' 15

. I
• ní hlavní vložky a poznámku simultanního ručení ~e v .Cl.S. I
za oznace. ,. e dní nařídil ve vl. čís. 1289 výmaz poznamky slmu.~a~n~oo ~;v~z~ní a označení, že jde? vložk,u v~t~ejŠí2;/~~~~me~:\~=
tato nemovitost Jest zavazen.a hledlc. ~ vypo ,., ~328 Kč Rek u r sní
hledávku Hospodářského druzstva nym Jen ve VySl,
.'
kud
. vrh vydražitelčin zamítl a zrušil usnesem prveho soudu, po
d
s o u na
. ,. dm
šlo o knihovní zápisy provedené z mocI ure .
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d vypočetl i částku připadající
v pl~é ~ýšI Jlstm~'r~~~~:~~~~~~~~; ~~~Ie berní odhadní h~,dno!y, j.est
pom erne na nev YbOf tímto v 'počtem nenabyl nikdo v tomto nzem prava
bez význa~u, ne, J"ls't'eno
vlastník druhé nemovitosti ručí teď pouze
bylo zavazne z ,
"
a ne 't
částkou 2.328 Kč 25 h s příslusenstvlm.
v~poc enou
."

Ne j V Y š š í S O U d odmítl dovolací rekurs vydražítelči.n podaný'
pro t i z ruš e n i výroku o výmazu označení »vedlejší vložka« a o výmazu simultanního závazku při pohledávání Hospodářského družstva
váznoucim ve vložce čis. 1289 poz. knihy pro K., a nevyhověl jejímu dO:
volacímu rekmsu týkajicímu se zamitnutí jejiho návrhu.

.

"

le

čis.

Důvody:

Vydražitelka napadá rozhodnu.ti druhého soudu jednak potud, pokud
byl její návrh na vymaz označeni »hlavní vložka" a na výmaz poznámky
simuHanníbo závazku' při pohledávce Hospodářského družstva ve vl.
čís, 15 pozemkové knihy zamítnut, jednak potud, pokud rekurs ní soud
zrušil výrok prvního soudu o výmazu označení »vedlejší vložka«, o výmazu poznámky simultanního' závazku při pohledávce Hospodářského
družstva ve vl. čis. 1289 pozemkové knihy a O' poznámce, že tato pc>hledávka je po právu pouze částkou 2.328 Kč 25 h s příslušenstvím.
V posledním ohledu, totiž pokud jde o knihovni zápisy nařízené prvnim
soudem z moci úředni ve vložce čís. 1289, není vydražitelka vložky č. 15
k dovolacímu rekmsu oprávněna. V jakém rozsahu jest vydražitel oprávněn navrhnouti po dražbě knihovní vklady a výmaz, jest upraveno
v § 237 ex. ř. Z odstavců 1 a 3 tohoto zákonného ustanoveni však vyP'lývá, že se toto oprávnění vztahuje toliko na vklad vlastnického práva
k vydražené nemovitosti, na převod knihovních práv s vlastnictvím nemovitosti spojených, na výmaz poznámky dražby, uděleného příklepu
a všech ostatní'ch knihovnich poznámek vztahujících se k dražebnímu
řízení a na výmaz břemen a práv na vydražené nemovito,sti, ale jím nepřevzatých, že však k němu nepatři výmaz označeni »vedlejší vložka«
a výmaz poznámky simultanniho závazku v jiné vložce, třebas spoluzavázané, ale do dražby nedané. Vydražitelka převzala podle rozvrhového
usnesení pohledávku' Hospodářského družstva v částce 150.000 Kč, t. j.
v plné výši, její zájmy nejsou dotčeny tím, že také nemovítost patřící
jinému vlastníku za ni ručí po případě že ru<:ení druhé nemovítosti je
pouze menší částkou po právu. Její' dovolací rekurs byl proto v tomto
směru jako nepřipustný odmítnut. Bezdůvodný jest dovolaci rekurs vydražitelčin, pokud jde o zamítnuti jejího návrhu na výmaz označení
»hlavní vložka« a na výmaz poznámky simultanního závazku při pohledávce Hospodářského druzstva ve vložce Č. 15. Nejde tu, o výmaz ně
jakéhO' břemene na vydražené nemovítosti zapsaného, ale vydrwžitelem
nepřevzatého; návrh na zrušení simultanniho ručení vydražerié a spoluzavázané, neprodávané nemovitostí nebyl učinoěn, účinek ten 'nenastane
sám o sobě již dražbou jedné ze spoluzavázaných nemovitO'sti, zvláště
když soud v rozvrhovém usneseni zjisti!, že hypotekární včřitel z vydražené nemovitosti nebyl plně spokojen, naopak také spoluzavázaná
nemovitost má přispěti k uspokojení jeho nároku. částka, kterou vydražená nemovitost měIa přispěti, byla v souzeném připadě vypočtena
podle § 222, odst. 4 ex. ř. a byla větší než zbytek nejvyššího podání,
ba i než jisti-na sama. Výše zbyfku však umožnila převzeti pohledávky
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. ..
"imž byly
O rekursu do usnesení v zemědělském vyrovnaclm .nZ~~é stolici
zamítnuty námítky proti určení odhadní ceny, rozhodUje v

vrchní soud. (Rozh. ze dne 24.

září

1936, Nd I 461/36.)

V emědělském vyrovnacím řizení stanovil okres~í s~ud v.,P; usne, zze dne 10. června 1936 odhadní cenu ne':10~lt~~h p~~ncI(;h vyselll m .
dlužníkovi. Proti tomuto usnesení podalI namltky ve;ltele Stře
rovnaclmu'
O k H v P Okresní, soud v P. usnesemm ze dne
dočeská ban k a a
s ar.
.
. b I
apadeno
.
'vna 1936 zamítl jejich námitky. Toto usne~em; yo n
.

;:ku~~~kjmen?V~~~Jc~ky?V~o~~ěJit~~'o~í;e~~~s~a
:~~iSt~yp:~us~;u ~ě~~~~,
soud re ursm.
.
h ' u soudu v P k pn-

. nepJí~lušnos~ a,

p.ost~~k~zja~ p:adl~o §

i:

l~s~' j~~~ ~~adeno usnes~ní V't-

slusne~~~ J~o:~~řf v zemědělské~ vyrovnacím řízení (§ 192 konk. ~'

ro~~a~1 r ř a § 3 vlád. nař. č. 76/36 Sb. z. a n.). Vrc.hm soyd v .'

~euznal ~vo'tl! příslušnost k rozhodová<ni o rekursech a vrahl spIsy kraJ.
"
skému soudu v M.
Ne j v y Š Š jo s o' u d rozhoduje podle obdoby § 47 J. n o. zapor~e~
1 etenčním konfliktu mezi krajským soudem v M. a vrc ~Im sou e
~O~PVySlovil, že k rozhodnuti o rekursech je příslušný vrchm soud. v P.

h

DÍlvody:
V § 9 odst. 2 vlád.

nař. čís.

76/36 Sb. z. a n. je,st

usta~o~~n~ i~

odhad na'řídí ,vyrovn~ci. komisa TI~~~~.~n?~~~f:c;~~d;ťs':~ ddhadu
odhad vykona ~?ud pnak PIO? dh a( dPh Id'h řádu). Z toho plyne, že
. h '
nemovitostí v nzem exekučmm o a m a .
k výkonu odhadu jes~pod~e § 117 j.n př~Slu;~td o~;~~~~~o~~dl~ beře~:
obvodě nemovItost leZl, a ze tento sou ei1~~ ~íS 100 Sb z a n a pokud
pisÍl odhadního řádu ze dne 23. června
..
. d' ,...
lád
by šlo o dobu po 23. červenci 1936, s odchylkami ~t /n't~1 veo vroz~
nař. ze dne 9. července 1936 čís. 230 ~b. ~ .. a n;, er U~~:níP~dhadní
hodnuti tab oto sporu o příslušnost ne,pr;chazl ~ uvahu.,. t" dhadního

~í~:~í n: p~~f:I§~~ ~~~:~~~:~ ř~~~r~:~. Jt~/~~:~~ ;.o~c~s ~r~ ~~t~~~i
cenu soud, který vykonal odhad. Pok~d ted~ oe rt~mč!~:na vI 936
odhad a urči,] odhadní cenu usneselllm ze n ·
,

učinil

-

čís.

_
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čís.

15434 -

841

840

tak hako soud příslušný k reálnímu úkonu podle § 117 .
~ to. o .důvodu, že přednosta tohoto soudu 'byl ustanove j. vnv',rca,vnoe',';;
om!sarem. Avšak nelze dále přezírati ž
k
c. n
protI usnesení ze dne 10 června 1 ' e re. u.rsy, o nez tu
znaleckého operátu ve s~yslu § 349~~h~'~Č~hCI1~~d odč~adní cenu
a n., nýbrž proti pozdějšímu usnesení ze nI o ra u IS. 100/33
za.mí!nuty námitky
proH
1936, jímž
mltkach ustanovuje § 35 odst. 2 odhad'h .. d a .~I ceny. O techto
že na jejich základě rdzhodne exekuč~l.l o rad u CIS. 100/33 Sb. z. a n
Toto nové rozhodnutí o odhadní' ceně na sou ' z~ov~ o odhadní ceně.
proti dřívějšímu určení odhadní
nenl~odklad.~. naml!~k . vznesených
reálního výkonu odhadu p" I c.e~r 'h
tedy jlz. soucastI ouvor!nU,o·
.
ns usejlcl, o ·podle § 117 .
'.
sou d u, v jehož
nemovitost leží'
. J n..
. •.
vydati soudu exekučnímu i kdy' b
a d~ exekučnI1',1 nzem přísluší· je .
Z toho dále vyplývá, že s~ud 'en~ y o ad .vykonar; soudem jiným.
nda podk~ade podanych námitek přezkoumává určení odhadnI' ce' j
d .
.
ny sou em realním (§ 117'
)
uje o odhadní ceně znovu a samostat • T I '
j. n. , roz hovlád. nař. čís. 76/36 Sb z a n obdo n:.. o ~.atI podle § 9, odst. 2c
dělském vyrovnacím řiz~ní "enž' t ~ne 1 v pnpadě odhaáu v země
a zn':,vu rozhoduje vyrovn;dí kO~i~ar(~ol:xeku~ní~o soudu ~ystupuje
VyL L). Jest proto schváliti názor kra' . uve eneho vl. naL a § 32
usnesení soudu první sto.Jice bylo
d )Skeho soudu v M., že napadené
vy
k rozhodnutí o rekursech protiněm a~o v?,ro~nacím komisařem, takže
0
§ 70 vyr. ř. a § 3 vlád. nař. čís.
S~nYCh
podle.§ 192
konk.
ř.,
. z. ajest
n. povolan
vrchní
soud.

stěžo'vatelů

urče~~eo~~' ,~e~vna

obvodě

pojištění dvou skupin věcí jde o dvě pojíšťovací smlouvy, z nichž pro
. každou bylo ustanoveno zvláštní pojistné, jde o dvě pojišťovací smlouvy
toutéž pojistkou uzavřené, a proto vzhledem k jasnému znění čl. 12,
odst. I pojišť. podmínek nesprávný údaj stran jedné skupiny nemá
vlivu na platnost pojišťovací, smlouvy stran druhé skupiny. Uvedl-Ii
tedy .žalobce v pojišťovacím návrhu žalované pojišťovně, že toliko dům
jest jižu jiného ústavu, u pojišťovny Sv. F., pojištěn, fr pojištění svršků
u S. pojišťovacího ústavu se nezmíniv, tedy toto pojištění věd druhé
skupiny jí neoznámil, nepozbyl nároku na plnění žalované pojišťova
telky stran domu, předmětu to jiné skupiny, nesprávným údajem nedotčené.

Nejvy

i

76/16

čis.

15434.

Byl rI ~cka::nys
"T
(bUdO:;)
p~oti po~áru jednou pojistkou jednak nemovitosti

~vláštní p~listné, jde~~:rinr;~~ěb:IO-1i t sta~IOVe!!O ~ každé skupiny
sení oznamovací v'
r
. ;amos atne pOjlstne smlouvy. Poruse nevztahuje svfm ~~ I o mnozne~ pojištěni jedné skupiny (svršku)
c em na skupmu druhou (budovy).
(Rozh. ze dne 24.

záři

1936, Rv 1 1983/34.)

ProH. žalobě na vyplacení po'istné č'
•
mítla žalovaná pojíšťovna že • b
ast~:y za ~horelou
budovu napodmínek, podle nichž b 'I
~~ o ce porusll povmnost čl. 12 pojišť.
pojíštění pro tytéž věJ p~~tin~? uz
I~ned b ozná~iti p'ojistiteH každé
uzavřené
s udáním pOj'istitele uemkt 'hne ebzpecI II JIného pojistitele
v'
. k •
, e r e o ylo nové po'''t' .
reno, ja oz i výši, pojištěné sum Ž l b '
. . .lIS em uza~budovu) pojisti! u ,pojišťovny S:-F a o .c~ sice o~na.mll, ze tytéž věcí
I m?vité věci II S. pojišťovacího ~st~v~vs~ .'~e.o~namll, že P?jistil, také
hovely, o d vol a c í s o u d e hť
10Z s I' So o u d y zalobe vyu žalované proti požáru v jedné zpoec t o d~U vod u:. Žalobce pojistil
skupiny věcí, a pro každoU! z nich \ ce t um a movité věcí,. tedy dvě
.
y o s anoveno zvlášť pojistné. Při

j

b

Š

š í s o u d nevyhověl dovolání.
o

ťi

v od y:

podle čl. 12, odst. 1 všeob. rpojišťovacích podmínek pro požární pojest pojistník povinen oznámiti pojistiteli každé pojištění pro
tytéž věci proti témuž nebezpečí· od něbo nebo na jeho účet u jiného
pojistitele uzavřené. Z doslovu toho je zřejmé, že této o~namovací povinnosU podléhá sice k a ž d é pojištění, ale uzavřené pro tytéž věcí
a ovšem i proti témuž nebeZlpečí. Pokud se dovolatelka zdúrazněnim
slova »každé« pokouší o jiný snad výklad, svědčí doslov tohoto u·stanovení proti ní. V tom však není jádro souzeného sporu. pojistník měl
zaji'sté podle čl. 12, odst. 1 povinnost oznámiti žalované pojištění svršků
u S. pojišťovacího ústavu, neboť podle nesporného děje byly to tytéž
předměty, jež pojistil také u žalované pojišťovny. Spornou jest otázka,
jaký dosah to mělo ve smyslu čl. 12, odst. 2 všeob. poj. podmínek,
jestliže neučinil toto povinné oznámení. V tom směru podle znění první
věty čl. 12, odst. 2 všeob. poj. podmínek, portl'šil-Ii pojistník povinnost
stanovenou v odst. I, má ztratiti právo na pojistitelovo plněni. Dovolatelka ve spojení s výkladem, jaký dává čl. 12, odst. 1 všeob. poj. podmínek, má za to, že prÍ1pad pojistníkova práva postihuje celý nárok.
Ale v této všeobecnosti nemá pravdu. Sluší rozeznávati, zda jde o plnění
z jedné nebo z několika pojistných smluv. V souzeném případě byla sice
vyhotovena jedna pojístka na budovu i na ostatní věci, avšak pojištěné
předměty byly seznamenány v rÍ1zných samostatných položkách, dům
byl pojištěn na 78.000 Kč a ostatní věci úhrnem na 74.000 Kč, při čemž
u každé z obou těchto skupin bylo stanoveno zvláštní, rÍ1zné pojistné.
Součet jeho v úhrnnou částku, z ní,ž vypočtena ,srážka a vedlejší poplatky, nemá pro posouzení, zda jde fr jednotnou smlouvu, podstatného
vý~namu, ježto slouži spíše k účelům technickým. Předchozí znaky vedou k úsudku, že podle vÍ1le stran pojistka zahrnuje ve skutečnosti dvě
pojistné smloll'vy, jednu na dům a druhou na ostatní věci, uváží-Ii se
dále, že s tím ,souhlasí i všeobecné pojišťovací podmínky, které rozeznávají tyto dvě skupiny, obsahující některá ustanoveni, jež se vztahují
buď jen na pojištění budov (nemovitosti) nebo jen na svršky. Dovolatelka přeceňuje pro jednotno'st smlouvy tu okolnost, že pojištěné

jištění

~ Čís.
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~
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843

842

svršky jsou uloženy v budově, neboť udání v pojistce k tomu Se vzta_
hující má význam í podle čl. 6, odst. 1 všeob. poj. podmínek jako místo
(místnost) pojištění vyznačené v pojistce. Jde tedy vlastně o dvě samo_
statné pojistné smlouvy. Následkem toho neohlášené množné pojištěni
jedné skupiny (svršků) se vztahuje svým účinkem sice na všecky věci
této skupiny, nikoli však i na skupinu druhou, v souzeném případě na,
budovu, a jediné za tuto se vymáhá poměrná požární náhrada touto žalobou. '
čís.
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K pojmu ztracené véci podle §§ 388, 389
(Rozh. ze dne 24.

září,

obč.

zák.

1936, Rv I 2364/34.)

žalobkyně tvrdíc, že nalezla šperk patřící žalované, domáhá se na
ní nálezného. P r v Ý s o u d uznal podle žaloby. O d vola c í s o u d
žalobu zamítl.
Ne j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Důvody:

Odvolací soud nepovažoval hodi,nky, o něž jde, za ztracené ve
smyslu §§ 388, 389 obč. zák. Pojem »věci ztracené« vyznačuje pozbytí
skutečné vlády nad nimi za okolnosti" že stav ten jest pokládati za
trvalý a znovunabytí vlády nad nimí za věc pouhé náhody. Ztracenými
jsou proto i předměty, jež přišly ze skute,čné vlády jich držitele bez jeho
vědomí a vůle, jež se dostaly na místo majiteli neznámé, pro jich určení
nevhodné anebo pro jejich znovudosažení' nepříhodné, takže jejich majitel
dle pravidelného anebo alespoň pravděpodobného běhu věcí již nemůže
počítati s tím, že je dostane zpět do své vlády než čirou náhodou (rozh.
Č. 1642 Sb. u. s.). Není pochybné, že uvedený šperk, t. j. hodinky, bez
vůle a vědomí držitele
po případě zaměstnankyně Terezie K. vypadly z otevřeného výkladu na chodník před obchodem žalované firmy,
která tím pozbyla skutečné vlády nad nimi. Nelze to na roveň postaviti
ani spadnutí zboži před krámem zavěšeného, neboť pro drahocenné
hodinky by to bylo jistě místo nevhodné a žádný klenotník nebo hodinář tak nečiní. Nerozhodným jest i, zdali zaměstn,anci žalované lirmy
hned mohli, a musili hodinky na chodnikU' pozorovati, jakmile vystoupili
z obchodu, neboť nehledíc k tomu, že jim vůbec ještě nebylo známo,
'že hodinky byly ztraceny, a až do objevení ztráty mohlo uplynouti tolik
času, že ji'ž nebyJ.o počítati s jejich znovunabytím na frekventovaném
mf,s(ě, nenahrazuje případná domněnka o 10m, kde se věc pravděpo
dobně ztratila, vůbec skutečné vlády nad ní. Stejně lhostejné Jest, že
žalobkyně z okolností případu mohla seznati, kdo byl domnělým majitelem nalezených hodinek, neboť ustanovení § 389 obč. zák. zavazuje
nálezce v takovém případě pouze k přímému vráceni věci předchozímu

.•
..,
nálezné. Přisvědčiti lze odpůrkyni dodržiteli, a~lz ,?U upl~a na!Okt:n~o nárok nepřísluší tomu, ~do p~z~rov,,;l,
olatelčme ovsem v om, ze,
. pH-padě žalobkyne nevldela, ze
v ěkdo věc ztrácí. Ale v souzen~m '
že ~ ky vypadly z výkladu žalovane flfmy.
'hodIn
čís.

.

,
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,

k otnocným pracem na znaleckém
Kdo byl přijat soudním ~nalcem Pík
podle § 1 ll) zák. o obch.
posudku, nestal se obchodmm pomocn em
.
pom.

(Rozh. ze dne 24. září 1936, Rv I 295/35.)

•
• t ' u žalovaného po dobu, po ktežalobce přednesl, ze b~l zame: na~'h soudu na znaleckém nálezu
rou žalovaný pracoval. z .p:lk~Zll' . ra]s, e á~ožn Se žalovaným měl ža}. Itl 500 Kč měsíčně.
trestním ří,zeni prolI člnltelum ]edn.e z
robce ujednán po 0bu trvání slu'že~t~~~ P~':~:ať ua žaiovaného, celkem
žalobce měl obdrzelI za dobu, po
I' t!ách 8 900 Kč a proto mu dlu12.000 Kč. Obdržel v~~k ~el~em a~~h~P o~souzeni žalovaného k z~placeni
huje žalovany 3.100 .c. ro ~ n.
' aké že žalobce bez jeho svotéto částky. Proti žalobě n",:ut1 z~I?~atYz!mě~tnavatelově obchody na
lení pro,vozoval. v obchodmm o ve ~' dměněn částkou, již namítá zavlastní účet a z~ byl za twto ~lll.n~\ ~ árok i z"počtením namítanou
počtením. P rov y s o u d uz~a zt Od ~IO ~ a c í s o u li za:počtením naI
ohledávku duvodem,' po pravu.,
P
, k dO d m po' pravu neuzna.
mítanou poh}';c1,av u udvo e ,hověl dovolání žalovaného.
Ne] v y s S 1 S o ll< nevy

9

Důvody:

• ' t h co si žalobce vydělal prací
žalovaný opřel nám~tkll ,z~poc~e~l ~néoho o ustanovení § 7 zákona
konanou mimo zamesmam u za ov
,
.
d ' S 1 prvý
vy
"
dl kterého nesmějí zamč'stnancI uve em v" '.
Č. 20/10 r. ~., .P? e.
.
bez svolení zaměstnavatelova am proodstavec prave reč~neho za~on~dnik ani činiti na svůj nebo cizí ~čet
vozovalI samostatny kupecky P
.'
t l · U žalobce tyto predd' odvětví zamestnava e ove.
" ž I b b I přijat žalovaným k poobchody v o b ch o mm
poklady započtení ~eb~ly s,plnen~~i ~~tč~~é ~áIOžny, v které žalovaný
mocným pracem pn nalezu ve v . ,
soudu ověřen vypracováním
byl jakožto stálý soudní zna~ec. kra]~k~h~initelům Poné záložny. Z tohoto
znaleckého posudku v t:-estm V~~l ~IOt I řejmé že žalobcovo zaměstnání
a z vlastní~o předne~u zalo,:ane d~r: č~nnosti žalovaného jako stálého
u žalovaneho souvIselo :yhra
'ním jeho podniku nelze ztosoudního znalce, kter?u vsak s ~r~:fz~~~vaný k o,sobám, jejichž čin
tožňovati. Jako sou dm znale~ t;a ez 'ho řádu a atří k důkazním prOnost jest upravena ustanovemml trest~l jejichž Pprovádění se děje za
středkům trestním řádem stanovtet;ym" dem upraveném Touto, úřední
ob'
du v řízení tresmm ra
"
.'
spolupuso em sou. .
"h'
' lišovala zvláštní, samostatna cmpodstatou rázu vere]nopravm o se roz
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nost žalovaného jako soudního znalce o
'. . .
pOdmku soukromého třebaže ob' č' d p~OVozovaill jeho závodu
toutéž osobou,. Prot~ také pok de , Itnost~ b-ťly vykonávány jednou' .
jako pomocníka k vypracování n~1 za ovan~ zjednal žalobce výhradně
byl žalobce ske podřízen jeho Příkezt~,' so,':čash to. z~aleckého posudku
nebyl však při tom vůbec zaměst ~zum pn k.ona~1 teto odborné práce'
v něm ani služby kupecké ani n~~. v IP?dnlku zalovaného· a nekonai
sS1
s ~zby nekupecké. Nevztahovalo
se proto na žalobce u'stan~,veni §Yl
ř z., ani ustanoveni § 7 téh' 'k ,prveho odstavce z<tkona Č. 20./19
,. k'e obchody na svůj účetoz za .ona
a 'nemohl z'al o b ce am" Sjednávali
nep
..'.
lovaného, což jest dalším př!d clz~~ld zavody v obchodnim odvětvi ž~
lova pr<tva na započteni zisk' u' zapo ,a em pro uplatněni zaměstnavate_
, 'h'o. Žalovaný neměl
mes t.
nancem z nedovo Iene. ctnnosti
,.
sazene
"
do_
vedlejší výdělek žalobcův naPz~aavlonblh? nahrlokdu. na započtení částek jaka
, 11I po eavku.
čís. 15437.

K § 34 čís. 4 zák. čís. 154/34 Sb. z. a n.
Zda zaměstnanec opominul ko t·
_
posouditi podle okolností připadu. na I po znacnou dobu službu, jest
Výklad pojmu »trvale« ve

větě: »zpěčuJ'e-1i se trv

I k
.
a e ona!t práce«.

(Rozh. ze dne 24. září 1936, Rv I 1390./36.)

Žalobkyně byla zaměstnána ,'I
.
cích 1934 byla ji poskytnuta dov~l:a.ov~né?0.Jako kontoristka. O váno::
čHa dne 2. ledna 1935 ráno tak' na v r~fm ?eseti dntl, která se skon"
~IUžby, což neučinila, nýbrž' nas:;u;~amel a_~ehož dne ráno hlásiti do
yla proto žalovaným bez v' o 'd:
s ~z, u 3. ledna 1935 ráno a
tému propuštění neměl žaiov~~ý v;<t~;pr~~us~?a. Tvrdíc, že k oka~ži
ne
?bI?eškání s nastoupením služby došt
o uvodu, poněvadž k jejímu
le~" domáhá se žalobkyně na ' I.
? pro. nedost,atek vlakového sPa.. I '
za ovanem nahrady skod
...
J,ez b Y JI.. pns
usela po dobu tříměsíční'
'd' • Y ve vysL mzdy,
zalobu zamítl. O d vol a c í s
d
vypove nI Ihuty. P r v Ý s o u d
právu.
o ll- uznal žalobní nárok důvodem po
Ne j v y

Š

š í s o ud

Podle § 34 čís 4 zákon

d

nekoná práce po dobu podle okolností znaČnou. Okolnost,
zda opominul po značnou dobu konati službu, jest posuzovati podle
okolností případu (Sb. n. s. 1163), doba překážky může býti podle
okolností značná, třebas je poměrně krátká, tak na př. za čilé {)bchodni
. sezony, ledaže by zaměstnanec byl přece jen poměrně postradatelný
a mohl snadno býti nahrazen Jiným. Žalobkyně byla zaměstnána na
velkostátku žalovaného a jest obecně známo, že sezona na velkostatcích jest v létě, kdežto v souzené věcí šlo o opoždění dne 2. ledna 1935.
Žalobkyně byla po dobu dovolené zastoupena jinými zaměstnanci, zejména správcem a nebylo žalovaným tvrzeno, "ni prokáúno, že by
tento tak nemohl učiniti též dne 2. ledna bez újmy pro žalovaného, že
zejména jeho přitomnost mimo 'kancelář byla toho dne zvláště nutná,
že bylo tím něco promeškáno a nastaly nebo aspoň mohly nastati pro
podnik závažné nesnáze. Žalovaná přijedši z dovolené teprve dne 3.
ledna 1935 jednala proti výslovnému přikazu žalovaného, který jí nepovolil požadovanou dovolenou až do 2. ledna 1935 včetně, nařídiv že
má nastoupiti dne 2. ledna 1935 ráno, a celou službu podle toho zařídil.
Neposlušnost jest propoušiěcím důvodem podle § 34 čís. 4 zákona o soukromých zaměstnancích tehdy, zpěčuje-I,ii se zaměstnanec trvale konati
práce nebo podrobiti se zaměstnavatelovým rozkazům odůvodněným
předmětem pracovniho výkonu. Výrazem »trvale« nerozumí se jen ča
sové trvání, nýbrž jde tu, též o povahu odporu, t. j. ze zaměstnancova
chování musí býti možno souditi, že není ochoten konati práce smluvené nebo odpovídající zákonu. Stačí po případě i jediný případ, avšak
musí to býti případ závažný, de-Ii z okolností trvalost zjevná (srv. Sb.
n. s. 12921). Tomu však tak v souzené věd nebylo, neboť žalobkyně
skutečně již 31. prosince 1934 odjela z domova, dne 1. ledna 1935
ráno byla v Brně a telegrafnvala žalovanému, že přijede dne 2. ledna
1935 večer a že její opoždění nebylo svévolné, jsouc omluvitelné zvláštními okolnostmi' případu. Překročil-Ii však zaměstnanec ojediněle přikaz,
nemaje v úmyslu poškoditi zaměstnavatele, nel'ze z toho ani usuzovati,
že se stal nehodným zaměstnavatelovy p'ůvěry (srov. Sb. n. s. č. 447).
Odvolacímu soudu nelze tudíž vytýkati, že věc posoudil nesprávně.
čis.

nevyhověl dovolání,.
Důvody:

jest

městnanec

' .

důležitým dů~odern, ~oZ~te~~ 11. červe~ce 1934 Č. 154 Sb. z. a n.

č~~ně p~opustiti zaměstn~nce, n~k~~s~_I:a~est~~va:el oprávněn před

kaz~y prace po dobu podle okolnost., . a ,I ez radne oduvodněné pře
krocení dovolené o jediný den k Čl zn~c~ou. V souzené věci jde o pře
lež~tý důvod, ježto mohla a m'ěla s:muz zal?bkJ:ně neměla ovšem dů
sluzbu. Leč další podmínkou tobot tak Za~I'~lt~, aby včas nastoupila
o propousteclho důvodu, je, že za-

15438.

Stavební družstvo jest oprávněno dáti výpověd' z bytu členu družstva, jenž byl podle stanov povinen bytn »trvale osobně uživati«, jestliže tak nemůže činiti, poněvadž byl přeložen jako státní úředník na
jiné misto, třebas v bytě tom nadále bydlela jeoo rodina.
(Rozh. ze dne 25. zMÍ 1936, Rv I 1651/36.)
Žalujicí družstvo odvolávajíc se na své stanovy, podle ni,chž nájemník musí pronajatébo bytu· osobně trvale uží,vati, vypovědělo žalov1>ného z bytu, poněvadž byv ,přeložen na jiné služební místo těmto pod-
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mínkám nevyhovuje. P r v Ý s o u d k námítkám žalovaného prohlási!
výpověď za zrušenou. O d v o' I a c í s o u d ponechal výpověď v účin
ností.
N e j v y Š š í' s o u d nevyhověl dovolání.
D

ů

vod y:

Rozhodující otázkou v tomto sporu je, zdaJi, hledíc k tomu že
ve sporném bytě bydlí dosud manželka žalovaného, lze míti za to' že
byt tento obývá (užívá) žalovaný osobně trvale, jak to předpokládá
u'stanovení ~ 22, odst. 1. ~t~no~ žalující strany. Nemohly by zajisté
v tom~o smeru, vZ?lkno~Ťl zadne poc~ybnost! v tom případě, kdyby žalovany s podrzemm sveho dosavadmho sluzebního místa v P. byl jen
na p}e.ch.odnou ~.o~u s!uže,hně ~řiděl~n ?a jiné místo tak, že by se po
spinem učelu pndelem mel opet vra!Jh na své služební místo do P.
T~kovéto přidělenf rázu pouze přechodného by se otázky jeho rodinne.ho bytu, po teto strance vubec nedotýkalo a arci muselo by se
mltl z~ to, ze d?savadn; byt v P. osobně trvale obývá, když by jej obýva!a Jeho rodma. Avsak tomu tak není. Žalovaný byl jako úředník
statmch drah se sídlem v P. přeložen na jiné služební místo, a to do jíné
země: Podl: dopí'S,U minis~erstva železnic nelze za nynější situace před
poklada!J, ze by zalovany byl v dohledné době přemístěn zpět do P.
Z toho ,vyplývá, že tu nejde o přidělení na jiné služební místo jen na
dobu prechodnou v tom smyslu, jako bylo doHčeno, ale o přemístěni
rázu trvalého. A pohlíží-Ii se na věc s tohoto hlediska nelze říci že by
, Iovaný, k terý nemá své úřední sídlo v P. a není vázán
'
bytem , na P.,
za
naopak svým úředním zaměstnáním je povinen bydleti ve svém nynějším
služebním místě daleko od P. (v jiné zemi), sporného bytu užíval osobně
trvale, jak to vyžaduje ust"novení § 22, odst. 1 stanov žalujícího družstva. ~os,:udi! tudíž ?dvolací so.ud věc po právní stránce správně, když
vyslovJ!, ze zalovany neplm zavazky ze smlou'vy nájemní, ježto neo?t,:á sporný b!t oso.hně trvale, jak .to stanovy dmžstva vyžadují. Rov?ez I,est souhlaslh s nazorem odvolaclho soudu, že se další podržení bytu
zalovaným .případně jeho rodinou pří,čí vlastnímu účelu stanov, poně
vadž by se tím odnímal tento byt jiným členům družstva, kteří, jsouce
svým zaměstnáním nuceni bydleti v P. bytu buď vůbec nemají- anebo
alespoň ne byt levný a zdravotně odpovídající, jak to předpokládají
stan?vy družstva. Nasvědč~je tomu í nájemní řád žalujícího družstva,
ktery podle stanov upravuje podrobně zásady pro pronajímání bytu a
kt~r~ v § 4',ods~. 3 takov~ případ, o taký v tomto sporu jde, předpo
klada uvadeJe, ze uchazeč] o byt, kterí v družstevních nájemních domech již bydleli a ze služebnkh důvodů byli nuceni přemšiti nájemní
poměr, jsou při pořadí pro příděl bytu' postaveni na roveň členům bvd:ícím v d~užstevních dom,;ch, kteří podle odst. 2 téhož § mají' vždy
prednost pred členy v dmzstevním domě ještě nebydlícími. Tím jsou
z~ro,:eň, rozptýleny i. obavy ,dovolatele,. že v případě, že by byl zpět
preml,sten doP., by Jeho obeť, kterou pko čl'en družstva' přinesl, byla
marná.
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Výstavce směnky jest oprávněn vepsati osobu, která pod!e původni
dohody měla vystupovati jako směnečný .ručitel, do ~ěn.ecn~ adn;sy
'ako směnečníka, došlo-li srovnalou vůh stran k zmene puvodn1ho
J
.,
ujednan1•
Zaručil-Ii se směnečný rukojmí za přijemce směnky a je tu i o r m á I n ě platný akcept, nemůže se ~oiml, dovolá':.~!i neplatn,?sti svého
závazku proto, že je závazek hlavmho dluznlka (prtJemce smenky) materiálně neplatný.
posouzeni námitky započteni podle § 88 srn. t. jest otázkou právní,
o niž dovolaci soud může rozhodnouti, i když se ji odvolaci soud neobiral.
(Rozh. ze dne 24. září 1936, Rv I 1716/36.)
Proti směnečnému' platebnímu příkaZUI podali žalovaní směnečné ~~
mitky, dle kterých, jak uvedli, bylo ujednáno: že žalovaný S. podepl,~e
směnku jako ručitel za spolu žalovanou Mam P-ovou, a mkdy~eby.o
ujednáno, že ji podepíše jako směnečný akceptant. Je prot~ zavaze~
závazek žalovaného S-a neplatný pro nedostatek zákonem predepsane
formy. Žalovaný S. neobdržel také ?d ža~obky~ě žád~ou hod~o!u.
Žalovaná P-ová se nedohodla, že podeplse srn enku Jako ruČItelka, a Jezt?
je neplatný závazek hlavní, je neplatný ,i její" závazek akcessor~L
Dále namítli započtením pohledávku. Žalobk}ne mvr!'la eonecham
směnečného platebního příkazu v platnostJ a predne.sla, ze :.azalov~nou
směnku měl původně podepsatí žalovaný Karel S; I.ako ru'clte! ~ zalo,~
vaná P-ová jako akceptantka, že však toto UlJednam bylo zmene~o. pTI
podp'su směnek, když S. podepsal směnku jako akceptant a ť-,?va ).ako
mčitelka, při čemž doložku jako ručitelka vypsala vlast~o:ucne .. PnJen!,
směnek potvrdila žalobkyně žalovaným dopISy, v nlchz Jest vyslo.vne
uveden S. jako akceptant a P-ová jako ručitelka. Došlo tak k novemu
projevu srovnalé vůle stran, dle něhož původní ujednání .ze dne 4. če}vna
1935 bylo pozměněno tak, že nadále akceptan~em. srn enky bu?e zalovaný S. a ručitelkou žalovaná P-ová .. ~alo?ky'ne ~ale uvedla, ~e k ~a
počtení namítané pohledávky nemajl' naleZltosh § .88 sm~n. ~ak.
Nároky ty jsou i věcně bezdůvodné? ježto me:;i str~?,aml ~ylo sJ,:dn~no,
že veškeré nároky žalovaných proh žalobkym, ať JIZ vzmkly z )a~eho
koIiv důvodu, jsou vyrovnány. P r v Ý s o u d P?necha~.smene.cny pla~
tební příkaz v platnosti. O d vol a:c í, s o.u cd Jej ,zms,11. D.u vody ..
Odvolání vytýká, že prvý soud nepravem ma za to, ze puvod.nI uJ.edna~,
dle objednacího Ustu ze dne 4. června 1935, k!erym bylo sJ:dnan~, ze
Marie P-ová podepíše směnku jako příjemkyne a Karel S. ze smenku
podepí,še jako mcirrel, bylo. změněn.o v tom s,~ěru, že se Karel. S. podepíše jako příjemce a Mafie P-ova Jako rucl.(elka. V t.om ~a pravdu,
neboť ze skutkových zjištění vyplývá, že Karel S. na smence Jest uvede~
jako příojemce, kdežto Marie P-o'vá jako mčitelka, a že oba dva t"ke
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podepsali takto směnku. Prvý soud ponechal směnečn'
o;.,
v platností proto, že žalovaná Marie P-ová musila SI' b>:tPlaYd,bn, pnkaz
že kd'
k
•
Y I ve oma toho
, yz plse na smen u dolozku jako ručitelka že 'i .
',.'
r~č,telka a nikoliv akceptantka, Ale tento náz~r nel po~ep'~~je Jako
zast~pee žalobkyně K. měl s sebou bianco směnku ze u rze I,. neb?ť
Mam P-ové, i ~arlu S-ovi o půlnoci k podpisu a poně~a~ie~~~ěd:le~ozl!
Mane p:ova vubec vstane a směnku podepíše, že předložil S-ovi
dalI
Od
plSU s,?enku jako akceptantovi, který ji také podepsal a te rVe
;
s~ M.ane P-ová dostavila, že z opatrnosti směnku předl~žil i .1'
dyz
b~ j,.podepsala Ja~o r~čitelka .• Přihlíží-Ii Se i k objednacím~' ~s~:v~~I;
~ýťio~.v~;:~e :a-r~~aS smend~II' ~ela ak~epyovati, ,kdežto jako ručitel' mě~
"a a e ze v tyehz podmmkách jost u e d
•
pnpadné odchylky od podmínek v objednacím listu uveden' cVh . eno, . ze
~e~dy z.á~azné, byly-Ii centrálou žalobkyně písemně potvrze~y 1~~~~~~
o ateene. vyplnění a d?plněni směnky vepsánim jména ruk~'mího d
~~~~~; :~~.u ObS~h~ v j:l~ nep~ospěch, tedy padělání, z něho~ nemůž~
ov

•

k

k

V>

n~~o

.mYkaj~e~l's;ě~~;I~~bF~v~'O:I~ě~o:~ě~aJ; ~~:;~~ě~e ;t:;a~~~

jiný
.
p nem smen y prolI puvodnI umluvě záměnou osob
• k
šíc~ se však rovná padělání směnky, kteréž má za n~~:~e~ ~~glit~~~t
smenkl:" a twto neplatnost činí i směnku neplatnou Vz'dyť .• I bk •
sama jak
• k '
.
l' za o yne
M ,,' P ze Smen y jest patrné, chtělw vepsati původně do adresy
an~" ~ovo.u a také její křestní jméno do adresy již napsala ovšem
P?~deJ.I j~ ,prepsala na křestní jméno Karel a rovněž i začáteční' ísmeno
)el:ho j;ena napsala,. I~č ~o zavorek uzavřela, teprve napsala j~no S-a
Ja o a ceptant,:' UČlnIl-I.I ,tedy K. proti původnímu znění ob'ednáv
sa,~ovolnou ~menu p':,dplsu obou osob, učinil tak proti smlou~ě a n~:
mm'e z t?ho zalobkyne nyní ve svůj prospěch se dovolávati' snad mlčk
projevenebo souhlasu obou stran, když zástupce žalobkyn~ dl
d.Y
nek objedná,vky n,eni oprávněn takovouto změnu závazno~ č~nftr° ~::
byl~:I., <;entralou plsemne potvrzena, Nutno také uvážiti nezvyklou dobu
v mz p;edložena. byla směnka ok podpisu oběma stranám takže nelz~
z .pouheho pOdpISU dle návrhu Ladislava K-e souditi na'
t'
é
pnje 1 nov
oferty, ktero,u původní smlouva se v podstatě m'em.,
Ne' v • ,
,
J. Y s Š I ,~o u d obnOVIl rozsudek prvého soudu pokud šlo
o ~aiovan?u' Mam P-ovou, a uložil odvolacímu soudu, by, pokud jde
o za ovaneho Karla S-a, znovu jednal a rozhodl.
v>,

v

Dů

vody:

Pro vyřízení, tohoto sporu stmu prvého ža'lovanéh'
.
že srovnalou vůlí stran došlo k změně půvoOdn}~o r~j:~~dá:~
ze ne. 7, června 1935, dle něhož kupitelka, druhá žalovaná měla býti .
~:č~,:,ence p~o ,zbytek kupní ceny akceptantkou a prvý žal~vaný smě• ~m rUkOjm,I,m" V !om směru prvý soud dospěl k zá'věru, že k takové
zmene došlo zJlsŤlv, ze prvý žalovaný je podepsán na 'směnce jako při-

skt~ečnost,

jeme e a druhá žalovaná jako ručitelka, že prvý žalovaný byl při pře
,dávání vozu ochoten podepsat směnku jako akeptant a druhá žalovaná
ii dle návrhu zástupce žalobkyně K. podepsala jako ručitelka, že žalobkyně přijala směnku bez námitek a schválila nové ujednáni. Zalovaní
. tento závěr prvého soudu napadli v odvolání pro nesprávné posonzení
věci po' stránce právní a skutkové a pro nesprávné hodnocení důkazu.
Odvolací soud má za to, že zástupce K. učinil, nejsa k tomu oprávněn,
samovolnou změnu podpisů obou žalovaných a že žalobkyně nemůže
z toho ve svůj prospěch se dovolávati mlčky projeveného souhlasu obou
stran, nebyla-li změna centrálou potvrzena, při čemž přezírá hořejší
zjištění prvého soudu, z nichž dospěl k závěru o změně původního ujednání, ač neprovedl žádných důkazů a zejména nedbal vůbec obsahu
.a právního významu důležf.tých dopisů ze dne 17, června 1935, jež byly
potvrzením směnek žalovanými <tkceptovaných, pokud se týče zaručených, Dojiti k jinému skutkovému základu o změně ujednání stran,
než který učinil prvý soud, mohl odvolací soud jen po op~kování pří
slušných důkazů a po jich zhodnocení, <:ož se v souzeném případě nestalo, takže v tom směru je tu právem vytýkána vadnost řízení (-čís, 2
§ 503 c. ř. s.) a rozporu se spisy (§ 503 čís, 3 c, ř, s.), pokud nepřihlížej
·odvolací soud k rozhodným okolnostem, jež jsou ve spisech. Právní stanovisko prvého žalovaného bylo by správné jen tenkráte, kdyby byl
octvolad soud po řádně provedeném řízení dospěl k zjištěným okolnostem, z nichž by bylo lze dojíti k závěru, že původní ujednání stran
nebylo Vlllí stran změněno, neboť pak by dovolatelka nebyla oprávněna
vepsati jméno prvého žalovaného do adresy a učiniti z něho směnečníka
bez jeho souhlasu (rozh, čís. 10994 Sb, n, 5,), Pro správné vyřešení této
otázky bude důležité zjistiti časový postup a bližší okolnosti podpisu
bíanco směnky žalovanými, zejména, zda prvý žalovaný viděl smě·n:ku
ještě před jejím odevzdáním K-ovi, když ji již podepsala druhá žalovaná 's doložkou rukojemskou, zda proti tomu něco namítal, neboť
neodporoval~li tomu, bylo by lze usuzovati, že tím mlčky souhlasil, aby
nastala změna původního ujednání, dle něhož měl býti na směnce jen
ručitelem, Stejně nutno zhodnotiti význam dopisů ze 17. června 1935,
neboť v nich prvý žalovaný seznal, že je uveden na směnce jako akceptant. Neučinil-li žádných námitek proti dopisům, pak bude lze rovněž
z jeho mlčení usuzovati na souhlas se změnou úlohy, aby byl příjemcem
směnky, Směnečné námitky dr.uhé žalované tkví. hlavně v tom, že její
závazek jako akcesorní je neplatný proto, že hlavní závazek - prvého
žalovaného - je neplatný, Než v tomto znění není tato námitka s hledi'ska § 63 srn, zátk. opodstatněna, neboť jenom lormální platnost avalu
je závislá na formální platnosti směnečného prohlášeni principálníh{)
dlužníka, nikoli však materielní platnost - závaznost - avalu, tato
je nezávislá na materielní platnosti směnečného prohlášení hlavního
dlužníka, Zaručil-li se tedy směnečný rukojmí. za akceptanta, musí tu
býti lormálně platný akcept, a je-li formálně platný závazek takov~ho
rukojmího, je také právně materiálně závazný, třebas byl principální
,skripturní akt materiálně neplatný, Podle převzatého zjištění odvolaciho
Civllnt rozhodnuti XVIII.
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soudu byl prvý žalovaný na směnce uveden jako příjemce a druhá
lovaná jako ručitelka, a oba podepsali takto směnku. Z toho nutno
zo".ati,. ž~ lor~ál~ě b>:.ly oba po~pisJT platné, a druhá žalovaná jako
smenecny rukoJml nemuze se dovolavab neplatnosti svého závazku z dů
vodu, ~e z.áv~zek ~r~ého žalované.~o j~ko ~~c.eptanta jest neplatný pro
nedodrzem puvodm umluvy, dle UlZ mel byb Jen ručitelem směnečným
tedy ~ dův.odu hmotn.ě~~áv~iho. Závazek druhé žalované jest tu sama.:
~t~tny ~ nikoliv subsldlar.m. (§ 63 srn. zák.) a jest proto pro platnost
JeJlho zavazku nerozhodne, Jak bude vyřešena otázka platnosti závazk'l
druhého žalovaného. Druh§ žalovaná sice uplatňovala též dvě pohledávky z různých důvodů započtením proti zažalované pohledávce. Prvý
soud neuznal tuto námitku za připustnou' s hledi.ska § 88 sm. zák., což
bylo napadeno v odvolání. Odvolací soud se sice touto výtkou vzhledem k jejímu názoru na věc neobíral, avšak to nemůže býti překážkou
dovo~ací;nu .soudu, aby ihned ve věci samé rozhodl, poněvadž jde jen
o pravnl otazku a mkoll o otázku skutkového zjištění. V tom směru
má dovolací soud vzhledem k obsahu námitek za to, že tu skutečně bě
ž~lo jen ? nároky kompensando namitané, pro ně'ž nebylo zákonných
naleZltostl ve smyslu § 88 srn. zák., a je proto ona námitka lichá.
čís.

15440.

K pojmu »prokazatelnosti« ve smyslu § 428 obč. zák.
K odevzdám prohlášením podle § 428 obč. zák. nestačí ukázal-li zci·
z~te~. je.dn~t1!vé věci přejímateli a. ten se jich dotkl
prohlásiv, že
preJlma vec! ty do svého vlastmctvi a ponechává je nadále zciziteli
v užívání.
(Rozh. ze dne 24. září 1936, Rv I 1902/36.)

rukou'

žalobkyně tvrdíc k zabaveným svrškům právo vlastnické domáhá
se jejich vyloučení, z exekuce žalobou' podle § 37 ex. ř. P r v Ý s o ll> d
uznal podle žaloby. O d vol a c í s o u d žaloblli zamítl.
N e j v y Š š í· s o u d nevyhověl dovoláni.

D ú vod y:
žalobním důvodem odporu vzneseného žalobkyní proti výkonu exekuce (§ 37 ex. ř.) na svršky jest tvrzené vlastnické právo žalobkynino
k těmto předmětům stíženým exekučním zástavním právem. Závisi tudiž
rozh?dnuti spom na tom, zda žalobkyně nabyla platně vlastnictví k těmto
'2'0vltost~m,. V té příóně zjistil první s.oud, že v roce 1933, kdy bratr
zalobkynIn mg. Ferdmand K. byl ve finanční tísni, koupila žalobkyně
od něho za 1.100 Kč mimo jiné věci citeru v pouzdře, skříň, železnoú
po~tel a psa.ci stroj a že tyto věci převzala tím způsobem, že prošla
se rmenovanym bratrem Jeho byt, kde byly věci umístěny, dotkla se jich
~ prohlási.la, že dotčené věci přijímá do svého vlastnictvf a ponechává
Je II bratra v úschově, až si zařídÍ; vlastní ordinaci, s čimž ing. Ferdi-
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d K. souhlasil. Vyplývá tedy z těchto zjištění, že prodané předměty
na~ a zůstaly v bytě prodatelově, který jich nadále užívá, že tam byly

bytr věci též zabaveny a že si je měla žalobkyně vziti teprve, až si .za··
, :rdí (}rdinaci. Vycházi-Ii se z tohoto zjiště?ého skutk,:vého .;;tavu, Jes~
. schváliti právní závěr rozsudku odvolaclho soudu, ze .~vrsky, o ~ěz
v SOll'zené věci jde, nebyly žalobkym prodatelem odevzdany 'proh~~se'm J'ak J'e má na mysli § 428 obč. zák. Dovolatelkase mame snaZl' ve
01 ,
• d . k
ém dovoláni dolíčiti opak. Podle § 428 O'b·c. za. k . se vyza
'liJe nab y ťI
~~astnictví k movitým věcem, aby zcizitel dal pr?kazatel~ý~ ~působ:m
najevo svoji vůli, že zcizenou věc bude b.udoucne. ch~va!1 Jn;e~em prejím"telovým. K platnosti d?ho~y o tom, ze vla~tm~t~1 pr,:chazl ~adru
hého smluvnika, že však vec zustane v c~ovam z.c!z!telove, .kt,;ry JI hudoucně chce držeti jménem nabyvatelovym, nem Sice P?trebl,. ~by se
tento projev vÍlle stal výslovně: nfhrž je~,. aby. se pr':Jev z~IZ1.telovy
vůle směřujíd k převodu vlastmctvl k movlte vecI a k prevzetl zavazku
opatrovati věc pro přejímatele a vydati, ji, nabyvateli podle ujednání
učiněného při zCÍzení věci, stal způsobem prokazatelným, tedy I takovýmičiny, 'jež uváži-li se všechny okolnosti případu, nedávají roz~JnIné
příčiny o takové vůli pochybovati (srov. rozh. Čí·s. D05?, ~306 a J.. S~:
n. s.), ale takový projev. vůle potřebný podle § 428 obc: zak. mUS! 1':1
,tom vycházeti od zcizite!e, neboť pře~pok!a.dem rředll1~U § 4~8 obc.
zák. a tedy i požadovaneho tam prohlasem jest, aby ZClzena vec byla
zciútelem kupiteli odevzdana. Jest proto potřebi, aby zcizitel způ.so
bem, o jehož významu není důvodu pochybo.vati, prohlásil ~uď výslovne
svoji vůli, že věc tímto prohlášením odevzdavá, anebo ;Jasne dal ~aJe~o,
že se změnil smčr jeho vůle tak, že věc, kterou dosud choval mocI sveho
práva vlastnického, budoucně bude chovati> jménem nabyvatelovým.
Tohoto požadavkU! jasné prokazatelnosti projevu vůle odevzdati movitou věc prohlášenim, zdůrazněného v § 428 obě. zák. (slova: »wenn
der Verausserer aul eine erweisliche Art seinen WiIlen an der Tag
legt«), jest dbáti zejména v případech, kde zmena právního stavu není
navenek poznatelná, jako tomu bylo též v souzené věci. Nemá-Ii se zpťt
sob nabytí vlastnictví prohlášením podle § 428 obč. zák. státi prostřed
kem k zneužívání, musi býti toto prohlášeni učiněno způsobem vylu<čujícím každé podezření, každou pochybnost a každou nejasnost. Této
náležitosti však postrádá zjištěné uiednání žalobkyně s prodatelem.
Neboť nehledíc ani k tomu že o uJ' ednáni: tom nebyla zřízena Ustina
"
.
a že nebylo
prokázáno, že by bylo učiněno před svědky, neo bsah.uJe
toto ujednání jasného prohlášení zcizitele ing. Ferdinanda K, že pře~
vádí na žalobkyni vlastnictví k prodaným věcem a že se zavaZll'Je choval!
prodané věci jejím jménem. Ze zjištění, že pro datel »souhlasÍ'!« s p.ro~
hlášenim žalobcovým, kterýžto výraz pro svou všeobecnost postrada
určité náplně, nevyplývá nepochybně, že by byl prodatel nějwkým urči
tým, každou pochybnost vylučujicím způsobem prohlási,1 svoji vůn pře
vésti prodané nemovitosti do vlastnictví žalobkyně a držeti je budoucně
jejím jménem. Ježto jednostranné prohlášení žalobkynino samo osobě
jest právně bezvýznamné a nějaké jasné a nepochybné prohlášení pro-54~
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datelovo V naznačeném směru nebylo zjištěno, neÍnohl míti tvrzený
sob odevzdání právního účinku vytčeného v § 428 obč. zák., totiž nar,,,,,
vlastnictví ke koupeným věcem pro žalobkyni. Nenabyla-Ii však
kyně vlastnictví, nepřísluší jí ani právo, jež by exekuci na koupené jí
movítosti činilo nepřípustnou, pročež právem odvolací soud její žalobu
zamítl. Z rozhodnutí 6s. 1696 a 12650 Sb. n. s. nemůže dovolatelka pro
sebe nic vytěžiti, neboť tato rozhodnutí mluví proti ní vyžadujíce, aby
prohlášení zcizitelovo bylo poznatelné i vůči třetím osobám, a tomu
v souzené věci tak není. Nezáleží na tom, že podle tvrzeni žaloby nejde
o věci patřící povinné Marii K., neboť jediné rozhodné tu jest, zda lze
z prohlášení ve smyslu § 428 obč. zák. seznati, že ten, kdo tvrdí vlastnictví k movité věci, jest skutečně oprávněným z vlastnického práva.
Tohoto práva však žalobkyně nenabyla.

Cís. 15441.
Odvodňovací

družstvo nenáleží k

veřejným orgánům

v § 172 ex.

ř.

uvedeným.
Přednostnímu uspol<iojení zadrželých příspěvků, jež mají býti placeny vodnlmu družstvu, nevadí, že nebyly přihlášeny k dražebnímu roku
před počátkem dražby, byly-li jen přihlášeny k rozvrhovému roku.

(Rozh. ze dne 24.

září

1936, R II 376/36.)

Odvodňovací družstvo mělo vloženo právo zástavní na nemovitosti
v dražbě prodané podle dluhopisu ze dne 4. června 1934 pro ,pohledávku
6.340 Kč. U rozvrhového roku uplatňovalo svým předsedou částku
5.542 Kč 25 h v přednostním pořadí předloži,vši o tom u rozvrhového
roku výkaz dlužných příspěvků potvrzený okresním úřadem jako vykonatelný. Zástupce jiného knihovniho věřitele podal u rozvrhového
roku odpor :proti přednostnímu přikázání, poněvadž pohledávka nebyla
před dražbou písemným podáním přihlášena. Prvý soudce nepřiznal pohledávce odvodňovacfho dmžstva přednostnf pořadí' proto, že jeho
pohledávky nepožívají přednostního pořadí. Rek u r sní s o u d nevyhověl rekursu'. D ů'V o d y: Z výkazu jest zřejmé, že jde o členské
příspěvky vodnímu družstvu za provedenou melioraci, které podle § 61
slez. vod. zák. (zák. z 28. srpna 1870 čís. 51 z. z.) a čl. III. uv. zák. k ex. ř.
požívají' přednosti před jinými břemeny reálními přímo po daních a ve-řejných dávkách. Přesto stížnosti nelze vyhověti, poněvadž družstvo
nejpozději při dražebním stání před počátkem dražby neohlásHo své
nároky (§ 172, 215 ex. ř.). I když v citovaných místech zitkonných se
jedná o orgánech veřejných, které jsou povolány předpisovati a vymáhati daně a přirátky a jiné veřejné dávky, vztahuje se předpis ten i na
přednostní pořadí pohledávky stěžujícího si družstva, když zejména
nelze ani zjistiti z pozemkové knihy, že se jedná o přednostní pohledávku, poněvadž vložení zástavního práva se stalo na základě dluhopisu a nikoliv na základě výkazu dlužných příspěvků vodního družstva.
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fJři~ázal družstvu přihlášenou

85.

pohledávku

v přednostním pořadí.
Důvody:

Zákon okládá v § 172, odst. 2 ex. ř. toliko veř,e)ný_m oq~ánů,:, v Od~
t vci 1 Č. limenovaným povinnost, aby nejpozde]! pn draz.eb~lm !ok .
S! d ' očátke;" dražby ohlásily daně, přirážky, poplatky a Jme vereJn.c
P~~k p s úroky a jiným přislušenstvím, které jsou zadržené _a_ z ne:u?vId sti ~nají býti zapraveny, ale knihovním zápl~e111 nebyly jeste. za]!ste~y,
to I _ kcí ~'e by J'inak tyto nároky nehledlc ku predno'Stmmll p,ravu
san příslušejícímu,
,L,
pac
.' snad
u3pokojeny b' y Iy z roz d-I
e ovan é podstaty
. teprve
J'~' úplném uspol{ojení vymáhajicího vě~itel~. Není .P?chybnoslt o ton;,
Pe odvodňovací družstvo llenáleží k vereJnym or!,an~m v § 172 ex. hr.
~. četmo jmenovaným a že příspěvky vodním dmzstvu;n nema]!. pova u
~ní o latků a veřejných dávek, neboť zákon stanoVl (§ 23 zak. z 30:
~vět~: 1~69 č. 93 ř. z.), Že příslušná povinnost majitele pozen:ku pln.ltl
_ávazk y z členství vycházející jest břemenem ~a. pozemk:' ~az~ouclm
z 'I' b-remenem) a že má až do sumy po ti"! leta zadrzele pr~d~ost
(rea
. h ,a l jaVK3C
'"
h, ver-eJoych
_ d mm
jinými břemeny reálními přímo po damc
" ..

~~e dnostníu1ll' uspokojení zadrželých pří,spěvkll, () které~, Jde, neva_dllo
t:~íž, že nebyly přihlášeny při dražebním r0k.u před P?c~tkem dr~zb~,

v ,hověl-li stěžovatel jen ohlašovacl povmnostl § 210 ,:x. r. mu.uloze~~,
} to se v tomto případě stalo, neboť odvodňova:í dr~zstvo. ohla~ll? pll~
slušnou pohledávku ph rozvrhovém roku a predlozllo z~roven rad?y
doklad, I. j. výkaz dlužných příspěvků opatřený příslušnym okresmm
. řadem doložkou o vykonatelnosti. Nesejde tedy am na tom, zda ?yl~
~ pozemkové knihy se znatelné, že přihlášený nárok byl n~, vy;draze~e
nemovitosti knihovně zajišt~n čili: nic . .Ježto )I,n.ak prah ohlasene~u naroku, o kterýž jde, a zejmena proh je~o vysl ne~yl ~:nesen. odP?' a
přednostni pořadí nároku jest odtlvoclne.no dotčenym Jlz vodmm z:konem č. 93/1869 ř. z. a § 61 slez. voe!. zak. (zak..z 28. _srp.na 1870 c. 51
z. z.), byl nárok družstva přikázán v přednostnlm porad!.

Cis. 15442.
Aj započat/m zem e d e I s k é h o vyro~aci~ho ~o~r~čovania podfa
vl. nar. Č. 76/1936 Sb. z. a n. proti advokátOVI zanika jeho právo vykonávať advokáciu.
(Rozh. z 24. septembra 1936, R lil 591/36.)
Advokátska komora vzala usnesením na vedomíe oznámenie krajského súdu, že proti advokátovi Drovi G. započaté bo}o zeme~el~ké ~y
rovnacíe pokračovaníe a dotyčného advokáta podla § 3 Itl. I) zak.
Č, 40/1922 Sb. z. a n. za ,oznamUJ ad'-'okátov vytrela.
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N ~ j V Y š š i s ú d na~adnuté usnesenie potvrdil s tým, že na ustanov:nI § 3 hl. I) novely c. 40/1922 Sb. z. a n. nebolo vládnym naria_
de!lJln o ze~ledelskom vyrovnacom pokračovaní č. 76/1936 Sb. z. a n
TIlC zmenene.
.
čís.

15443.

K výkladu § 11 zák. o úrazovém pojišténi.
Pojem podnikatele.
(Rozh. ze dne 25.

záři

1936, Rv I 1730/34:)

žalobce byl přijat žalovaným k práci v cihelně. Při práci se těžce
~raml (pro~a~l s: podla~~u) a .domáhá se proto na žalovaném náhrady
skudy tV;de, z: zalovany jeh? uraz zavmll. P r v Ý s o u d uznal žalobní
n~rok z~asl! duvodem po pravu. O d vol a c í s o u d neuznal žalobni
narok duvodem po .právu v~bec. D ů vod y: Koho třeba pokládati za
podmkatele" stanovl § 11 zakona o úrazovém pojištění dělnickém. Zde
pada na vahu. ustanovení .posledního odstavce tohoto §u, kde je ře
ceu?: »~a, !,odnrkatele~odntku ,podléhajícího pojištění se pokládá ten,
-ea)eho~. uc:t prov~zovam se deje.« S hlediska tohoto ustanovení třeba
lesll! pnslusnou otazku podle vlastnosti žalovaného jako podnikatele a
zkou:n~l! tOI,lko, z~a on.a ohelna byla provozována na účet žalovaného.
Pro resenI teto otazky je rozhodujíd smlouva, kterou uzavřela stavební,
spo~ečn~st pko pa,chtýřka cihelny se žalovaným. Z obsahu této smlouvy
lze psne ,seznal!, ze zalovaný provolO'val cihelnu na vlastní účet. lvUuví
p;~ to ~asn~ z~jména ~stanovení odst. III. smlouvy, že žalovaný má hradll!, veskere vydaje vy!obX' mzdy se všemi pojištěními atd., zcela hotoveh? m,at:n~lu ~Ihlarskeho; ustanovení odst. ll. a Vl. smlouvy, že ža~ovany prejlma vyrobu st~v~bníchc~hel, klinovek, duté krytiny, dlaždícek ~td. v. ak?:du za. určlte ceny; ze jmenovaná stavební společnost
nem~ hradItI zadnou pkoukoh škodu, jestliže cihelna zastaví práci pro
pomery povětrno~tn!_: živeln~ udál?sti neb? pro opravy, přeruší-Ii ji i na
cas pro pkouk~h pf1ho~u; Z? j~ zala'vany oprávněn vyrobiti tolik cihel,
kohlk lze VyrobItI se zanzemml po ruce jsoucími' konečně ustanovení
odst. IX. smlouvy, že přijímání a odměna dělníků {e věcí žalovaného že
se ~alo~aný má starati o to, aby všichni, dělníd, v cihelně zarněstn~ní
byh přthlášeni u sOciál?íh? a úraz?vého pojištění, že tedy jmenovaná
s.~a~e?m s_~olečnost nema n.tc ,co ,člmb s dělníky, jejich odměnou a pojlstemm, vsechna tato soclalm bremena JSou obsažena už v akordnich
~:ná:h; .že ~alova~ý nese P'?OU zodpo~ědnost za všechny příhody i vůči
ur~d~m, a ze ta~e pro zasllky hotoveho vypáleného zboží mají platiti
mClte, sazby. Z techts usta~oven! lze seznati zcela nepochybně, že žae
lovany n~sl nebezpečl podntku, ze bral pro sebe užitek podniku kterÝ
plynul z jeho opatření a kalkulací, i že nesl ztrátu která vznikal~ z ne~
hospod~mé s~rávy na,)eho shaně. Je tedy podnikatelem podle zákona
shora cltovan,;ho ~ r~cl pod.le § 46 zák. o úrazovém pojištění dělnickém
jen tehdy, zpusobtl-h podmkový úraz úmyslně. Je nesporno, že v da-

_ . n přiopadě j'de 'O nehodu v podniku pojištěném podle zákona o úrazonel
o
b'l'
I
"
I ' P ro
'm pojištění dělnickém a nehodu tu nezpuso
1 za ovany umys ne.
;e'e_nl' otázky zda žalovaného třeba pokládati za podnikatele, rozhoduJe
1 es
' ustanovení zákona a obsah smlouvy, nt'k ol'1 O'k oI nost.l,
-.
t liko citované
.fmiž se obírá naříkaný rozsudek: jako při~láška ~alovanéh? ,~ pens;l~ímu pojištění u pens. ústavu, nazor_, ~~el} ,vysI?vII okresr:l u,ra~, pr~
hláška žalovaného k ne mocenskému pOjlstenl a predpls dan~ vydelkovc;
Pro správnost názoru, který zastává odvolaCÍ> soud, mluví 1- ustanovem
odst. 2 § 8 zák. z 8, dubna 1928 čís. 184 Sb., podle kterého jsou akordanil postaveni na roveň zaměstnavatelům.
N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovoláni.
Důvody:

Odvolací soud rozřešil otázku, zdali žalovaný byl podnikatelem,

správně z ustanovení § II zákonač. 1/88 (v doslovu' z,ák.! ~ař. oč: 96/12;

363/17, 207/19 a 300/21) i z obsahu smlouvy a .vysltzne sV~Q pra,vn!
názor odůvodnil. Nesejde na ozna,čení žalovaného, j2ko Ved?llClho, jlm~
může býti i osoba jsoucí ve služebním poměru k podmkatel! I samostatny
podnikatel. ~ovahu žalovanéh,o jako samostat?,éhO~odnikatele nevylučuje aní to, ze stavebm spolecnost ]2100 pachtyrka cIhelny dala budo~y,
pece, strojní i jiné zařízení a nářadí, uhlí, el. proud, vodu atd. a: byt za~
lovanému zdarma k disposici. Podle odst. Vl. téže smlouvy byl zalovany
oprávněn vyráběti cihel tolik, kolik mohl, a jen množství, které ~d kaž~
dého druhu bylo zhotoviti, mělo býti vžd~ oznamováno. vK~n~cně am
v povinném podávání zpráv nelze spatřova!t okolnost vyIUCU]lCl; p~vahu
žalovaného jako samostatného podnikatele ve smyslu § II zakon~
Č. 1/88 ř. z. Odvolací soud správně dovodil též z ostatních ustanovem
smlouvy samostatnost podnikání žalovaného. Mluví pro to jasně zejména
ustanovení odst. III. smlouvy, že žalovaný má hraditi veškeré výdaje
výroby, mzdy se všemi ,pojištěními atd. za zce}a ,hotový, m~te,riá,1 cihlářský, dále ustanovení odst. ll. a Vl. smlouvy, »ze zaJovany prej,ma vyrobu stavebních cihel, kliHovek, duté krytiny, dlaždiček atd. v akordu
Za určité ceny«, že »jmenovaná stavební společnost nemá hraditi žádnou
iakoukoli škodu, jestliže cihelna zastwvi práci pro poměry povětrnostní,
-ži-velni události nebo pro opravy, přeruší-li ji i na čas pro jakoulkolt
příhodu,« že »je žalovaný oprávněn vyrobiti toltk cihel, kolik lze vyrobiti se zařízeními po ruce jsoucími,« konečně ustanovení odst. IX.
smlouvy, »že přijímání a odměna dělní:kú je věci žalovaného, že se ž3'lovaný má starati o to, aby všichni dělníci v cihelně zaměstnani bylt pn~
hlášeni u sociálního a úrazového pojištění, že tedy jmenovaná sta-vebm
společnost nemá nic co činiti s dělníky, jejich odměnou a pojištěnim,
všechna tato sociální břemena jsou obsažena už v akordních cenách,
že žalovaný nese plnou zodpovědnost za všechny příhody i vůči úřadům
a že také pro zásilky hojového vypáleného zboží mají platiti určité
sazby.« Z těchto ustanoveni lze seznati zcela. nepo,chybně, že ž,alovan~
nesl nebezpečí podniku, že bral pro sebe UŽItek podOlku, klery plynUl
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••
z je!lO opat~ení a kalkulaci, že nesl ztrátu, která Vznikla z n '
spravy na Jeho straně, a že tedy byl samostatn'
.
tohoto stavu věci nemá rozhodujícího významu
'ym pOljnika,'tel,~m.
k nemocenskému a pensijnímu pojištění a ,a~1 "
~alovaného
ustanoveni § 8 (2) zákona Č. 184/28 Sb z a ~redpI~ v~de!kove ~aně. Na
v doslovu zákona Č. 184/28 Sb
" . spravne zakona c.
.•
lací soud jen k dotvrzení správn~:ii ~V~h~ na:zordan!eCh p~u~ázal
zda žalovaného jest pokládati za podnikatele oru'hz~ p.ro resení otázky,
§ 11 zákona č. 1/88 ř.z. a obsah smlouv
.!, roz o uJe te~ ~stanovení
kdy jest akordanta pokládati za pOdnikai~l:n;\~am~~t~!ne resl! otázku,.
~f~~~!le~Vé rozhodnutí, uznav jinak žalovaného ~ams:~~~~~~~h~ap~~
čís.

15444.

Osmihodinová pracovní doba.
Na šoféra osobního auta s
t h .
zák. čís. 91/18 Sb. z. a n.; n:,;zJebua,Je

zaměstnavatelově.

.

:te~P!lés Prvéhoodstavc~ § í2

nadpis tohoto § 12 »osoby v domácnosti zaměstnané« není v souladu
§ obsaženým (srov. výnos min. soc. péče ze dne
cit. zák.) a že proto požadavek bydlení v domácnosti zaměstnavatelově ·není pro zařazení zaměstnanců pod ustanovení
§ 12 cit. zák. podstatný a že jeho splnění nelze vyžadovati ani u všech
zaměstnancu k osobním službám určeným. Jak podle § 12, odst. prvý
cit. zák., tak i podle výnosu min. soc. péče ze dne 21. března 1919
Č, j, 4751/1Il-19 jest pod ustanovením prvního odst. § 12 cit. zwk. zejména počítati i řidiče silostrojů sloužících k osobní potřebě zaměst
navatele a jeho zřízencd.. Výnos ten jest ve shodě se zákonem (§ 12,
odst. prvý), pokud se v jeho vysvětlivkách k § 12 cít. zák. uvádí pfikladmo, které osoby jest počítati ke skupinám v § 12, odst. prvý uvedeným (srv. rozh. č. 12422 Sb. n. s.). Je-li tomu tak, je tím vyvrácena
výtka dovolatelova a jest proto také správný závěr odvolacího soudu,
že se předpis § 12 cit. zák. vztahuje na žalobce, a jest jen ještě dodati,
že jde tu o ustanovenf odstavce prvého § 12 cit. zákona.
S předpisem v tomto
21. března 1919, § 12

y so r bydlel v domacnosti

(Rozh. ze dne 25. září 1936, Rv I 2064/36.)
8 h~~i~~c~~~t~á Ž~eja~~ Š,O!lér u žalov~ného pracoval denně vice než
Niž š í s o u d žalobu z_~~t~vanem, nahrady za tuto práci přes čas.
šofér osobního ruta, na něhož [e ~z~~~~.za ~rokázáno, že, žalo,bce jako
Sb. z. a n., neod racoval"
,Je, pre~pls § 12 zak, ČIS. 91/18
uvedeného PředPí;u povine~~ anI normalnl pocet hodin, jak byl podle
N e j vy Š š í s o ti d nevyhověl dovolání.
Ddvody:
. Ž,alobce byl šoférem osobního auta žalovanéh
' ,
, .
jen, ze se první odstavec § 12 n 'I
b
o .. DovolanI uplatnuJe
a
v domácnosti svého zaměstnava:el: ~otc.: ~e~ztahuJe prot;>, že nebydlil
druhý odst. § 12 nemd.že t 'kati ' , ' ,IZ za ova,ného, a ze Se ho také
pravidelně a nepatrně na~áha~~ezÁo ~ zalobce ne~lo o úkony konané nerozeznává odst. 1 § 12 cit. zákon'a d:St~:~~le nazoru nejvyššího soudu
zaměstnané a bydlící v domácnosti zam,u~my osob, a to Jednak osoby
než na měsíc na"
é' d
.
es navatelově a na delší dobu
z doslovu tOhot/~~~,§J~2 n~~ os,~by u~č~né k osobním službám. Jíž
v domácnosti zaměs~avatelovlě' ~: 'v VhflJ~á, zřejmě, že znak bydlení
t. j. u osob zaměstnan' ch v dom' y. e av~ pouze u první skupiny,
u osob určených k osobním SIUžb:~no~!~,~an:estna~~telov~,
,niko!i však
l
také nebyl zaměstnán v doma'cno.stl: a I, StllostroJu nebyva, a zalobce
k osobám určeným k osobním slu'b' z m"s
. , navatelo'
ve, ny'b'
rz n ál"
eZel
jeho domácnost. Pro žalobc
z am za?,e~tn~vatelovým, avšak mimo
nosti. Ji'ž v rozhodnutí č. 8~9~~b neplalI bnallezltost by~lenf v, domác. n. s. yo- podrobne vylozeno, že

čis.

15445.

I. Cudzozemská firma má v československu sporovú sposobilosť, ak
je zaplsaná v cudzozemskom obchodnom registre.
II. Ked' sa tnzemská a cudzozemská firma shodly na prlslušnosti tuzemského súdu, podrobily sa tým aj tuzemskému právu.
(Ro~h.

z 25. septembra 1936, Rv \ll 618/35.)

Podra prednesu žaloby žalovaná strana, resp. jej právna predchod(tuzemská firma), zavíazala sa záverkovými listami z 19. augusta
a 30. septembra 1919 dodať žalujúcej strane »l'.udevít G. a synovia,
parná pila a obchod so stavebným a palivovým drevom v S.« (v Maďarsku) 2000 vagónov palivového dreva za pevne ujednanú kúpnu cenu,
ktorá mala byl zvýšená o príplatok 400 Kč za každý vagón, ktoTý by
bol dodaný v dobe od 20. novembra 1919 do 31. januára 1920. Na pripad, že by drevo vóbec nebolo dodané, ujednaná bola v záverkových
lisloch smluvná pokuta 250 Kč za každý nedodaný vagón. - Žalobou
domáhala sa žalujúca strana toho, aby žalovaná strana povinná bola
zaplatiť 543.346'71 Kč. V žalobnej sume zahrnovala žalujúca strana
tleto položky: 1. smluvni< pakutu za nedodaných 1281 vagónov, 2. sumu,
ktarú zaplatila za také - žalovanou stranou fakturované - vagóny,
ktoré jej v skutočnosti nedošly, a 3. sumu, klorú zaplatila titulom príplatku 400 Kč aj za také vagóny, ktoré jej nedošly vo vyššie spomenutej dobe, ale až pozdejšie.
S ú d I. s t o I i c e medzitýmnym rozsudkom vyriekol, že žalobný
nárok je svojím základom po práve. O d vol a c í s ú d rozsudok súdu
I. stolice čiastočne zmenil ta~, že žalobu dotyčne smluvnej pokuty zamietol, inak rozsudok odvolacieho súdu potvrdil s poukazom na jeho
správne d6vody,
N a i v y Š š Í' s i< d dovolacie žíadosti oboch striln zamietol z
kyňa

-
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Důvody:

davodov:
Bezzákladná je dovolacia sfažnosf žalavanej strany, že advalací sůd
porušil materiálne právne pravidlo tým, že žalujúcej strane priznal sporavů spasobilasť.

V Českaslavensku cudúnci - pakia!' ide a práva súkromné - majú
vabee rovnaké práva a pavinnosti, aka tuzemci, keď nie je k vzniku
týchta práv výslovne potrebné českaslovenské štátne občianstvo. Pod!'a
čs. práva k uzavreniu' obchodných úkonov nie je patrebné ,čs. štátne
občianstva a preta cudzozemci mažu uzavierať obchodné úkany na
území Československej republiky, ak im toto práva nebala adňaté v dósledku retorzie. Obchodnikam, bydliacim v Maďarsku, tato právo nebalo doteraz adňaté a tak obchodnici, bydliaci v Maďarsku a majůci
maďarské štátne abči.anstva,
platne uzavierať obchody v česko
slovenskej republike. Z tah a však plynie, že
aj sporom uplatnif
pred českaslavenskými slidmi práva, ktaré vyvadzujú z takých abchodných úkanav.
Žalu'júca strana tedy mil sporovú spasobilasť aj na území Českoslo
venskej republiky a nezbavuje ju tahota jej práva okolna'sf, že jej firma,
ta jest meno, pad ktarým prevodzuae svaj abchod a ktorým sa podpisuje (§ 10 obcb. zák.), odchy!'uje .sa ad občianského mena terajšieha
jej jediného majite!'a, predpokladajúc, že jej táta firma ,patrí podl'a zákonov jej vlasti a je zapísaná tam do firemnéha registra; leba pad!'a
medzinárodného súkramnéha práva asoobná sposobilasť cudzincav
k právnym írkanam má sa pasudzovať vóbec pad!'a zákonav miesta,
ktarým je wdzinee podrobený pad!'a svojha bydliska; teda, keď obchadník prevadzuje obchad vo viac štátach, smeradajný je dotyčne jeho
firmy zákan toho, štátu, kde má svaje sídlo.

mažu

mažu

Výpisy z firemnéha registra dosvedčujú, že žalujúcej strane podl'a
zákonav jej vlasti patrí firma, pad ktarau vystúpila v tamta spare.

r~k~rs j:~I::a\-:ej~~~~d~~~~~t~I~S~~ln~!~í ž~;v~~~~~á~~~

Dovalací
byla pr~vap~,nk p I da čIstka která na zůstavitelaVU' pOJIstku byla
rekurs Ol sou : aU~~d~vě ' aHÍ' do pozůstalosti čili nic, když ,:,ez~
vyplacena pozustal zda paJistka patřila do, pozůstalosti čili nic, nybrz
ta
děd,c,·n:?~I~PPo;zgstalé vdavě či zůstavitelově matce. Rozhoadnutí r~kursd
. °l'ht~ :~u~u' je tedy v sauladu s §§ 44, 45 nesp. Pdat. a p.alzučSa~asltoksutn~t~~~u
n byl aprávnen
'I
·"t·I, Anne'Cl1- ave' , aby k sou oU Sl OZL a
u aZI
h č', 2049
~~ .
d' díců rO pazůstalast nereklamuje. Poukaz na roz. ":
zadny z e d ' a~á neboť tam nejvyšší saud stejně rozh~dl vyhavev ~o
Sb. n; s. ne ~p
W které byla nižšími saudy ulozeno, by sloz!la
volaclmu re :'!~tU y.:. tk~ ač firma ta svého, dlllhu neuznávala, kdezto
k soudu penezl au cas
,
'. t"l
. k s'I o tam o 'ásckll
pna
'-' c , která do, pozůstalastl pa fl a.

!

čis.

Není nezákonnosti, byl,1i podle § 136 nesl'. pa~. ?~ázán na porad
,
,,·tel, J"enž měl pro svou pohledávku exekucm btul.
prava ven

(Rozh. ze dne 30. září 1936, R I 899/36.)
' p r v é h a s a u d II byl českoslavenský stát se svou po6
t na pařad práva clVllmho.
t d 'e odkázal česko
hledávkau odkázán podle § 13 nesp. pa.
R k u r s n i s o II d změnil tato u,snosem len po u , z
.
'C
sl~venský stát na pařa.d p;áva správníh~. Proti tam2u~0 z~~zh~í~n~t~O/~1
žuje si Českaslovensky stat Jen PI?tO; z~k~o~le ~ědicavé paněvadž ti
Sb z a n měli býti na cestu spravnl o azam..
ď
•
'kaz
" '1' "ak ktery' se apírá o exekuční titul, totIz vykanatelny vy
popre ! nar ' ,
Usnesenll11 .

nedoplatků.

Nejvyšší sou d
čís.

15447.

u.

evy hověl dovolacímu rekursu.

15446.
Dúvody:

Není-Ii mezi dědici sporu o tom, zda peněžitá částka patři do pozůstalosti čili nic, nemůže ani věřitel pozůstalosti, jemuž byla povolena
separace pozůstalosti, žádati, by tato částka byla složena u soudu.
(Razh. ze dne 30.

září

1936, R I 818/36.)

P r v Ý s o li d vyhověl žádasti věřitele pozůstalasti Ja11a M-a, jemuž byla povolena separatio banorum a u,laži! Anně Ch-avé, by ·slažila
k saudu určitou částku z pojistky zůstavitelovy, o níž mezi dědici nebylo sporu, že do, pazů-stalosti nepatři. Rek u r sní s o li d návrh pro,
tentokráte zamítl.
N e j v y Š š í s [) li d nevyhavěl dovolacímu rekursu Jana M-a.

Otázka, kdo měl býti odkázán, je rozřešena souhlasně ~~ž~~m\~~/~r:
a ilit rata o davalací rekurs ve sl~yslu § 46, ~dst.. 2 za . c.
s is·
který ~ilže býti podán jeli pro, nezakon.nast, zrCJ'."y rozpor se'k Pnn~
nebo, zmatečnast. Dovolací rekurs. le p~dan pro, ~ezakkan,n~spt~~::t ~teré
ve smslu § 46, odst. 2 citovaneho zakana Jes ta av,e
.',
I
se příl jasnému a nepachybnému znění neb? smys,lu zakonastehoz bY)"
nebo mělo býti na případ užito (čl. V. Č. 1 zakana .c. 251/34. :. z. a n2~
' saud tak i stěžavatel neprávem se sIce odvolavaJI na § ;)
Ja'k re kur snl
' ,
'd ' " , N t to případ
zákona č. 100/31, neboť nejde o otázky pre mcu]IC!. [a en, Ž' 0mělo b"1i užito zásady vyslovené v § 136 nesp. p~t., P?d~e neho
hledávly, u nichž se nedasáhne narovnání, maJI bylI odkazany na pOI«d

t

Cis. 15448

860

_~

Cis. 13448 --861

práva. Poněvadž § 136 nesl'. pat. nestanoví, že se jinak má postupovati,
opírá-Ii se popřená pohledávka o exekuční titul, nejele o nezáJkonn
nýbrž o právní posouzení, o němž nelze říci, že by zjevně odporovalo
jasnému a nepochybnéml' znění nebo smyslu zákona.

Čís. 15448.
Pojištění

smluvní.

Význam nesprávných
pojistné příhodě.

údajů

pOjistníkovýCh

učiněných

pojistiteli

(Rozh. ze dne 30. záři 1936, Rv I 1046/36.).
Proti žalobě na zaplacení pojistné částky namítla žalovaná, že neni
podle pojÍ'Šťovacfch podmínek povínna škodu likvidovati, poněvadž žalobci neučinili správná a úplná udání, jež jsou potřebná za účelem vy_
šetření škody, zejména co Se její výše týče. Udali totiž u jednoho kožichu, že má cenu 5.000 Kč, žalovaná však zjistila, že kožich ten hyl
koupen za 600 Kč. Niž š i s o udl' uznaly žalobní nárok dŮVOdem po
právu, O d vol a c í s o u d z těchto dl, vod ů: Je pravda, že druhá
věta § 18 podmínek je shodná s ustanovením § 32, odst. 3 bývalého
pojišťovacího zákona čís. 501/17 ř. z., dle něhož jest souzený případ
ještě pOsuzovati. Jest však uvážiti, že § 32 cit zák. nevešel v platnost
a že tedy § 32 cit. zák. plaUI jen jako norma dispositivní, nikoliv velící,
takže strany měly na vůli upraviti smluvně věc jínak. Nebude proto pro.
výklad § 18 pojišťovacích podmínek bez dalšího rozhodný jen úmysl
zákonodárce, který setrval na znění § 32 cít. zák. přes výtky, které byly
činěny příslušným ustanovením pojišťovacího řádu čís. 343/15, nýbrž
půjde o to, jaká pravá smlu'vní vůle stran vychází ze znění dotyčnéhc'
ustanovení podmínek. A tu při objektivním, logickém výkladu dotčeného
ustanovení podmínek nelze dojíti než k závěru, že pojistník může zbaviti průpadné doložky účinnosti zcela stejně jak důkazem nezaviněnosti,
tak bezvýznamnosti. Oba dva důkazy jsou samostatné a od sebe tak
zřetelně odděleny, že nelze uSuzovati na závi'slost jednoho na druhém.
Oba dva pak dle jasného znění smlouvy platí pro všechny závazky
t. zv. sekundární bez rozdílu. Nerozlišily_H smluvní strany mezi nimi
a nesmluvily-!.i pro tu: kteroU' požadavek bezelstnosti, a'č při smluvní
svobodě tak učinití mohly, dlužno vykládati smlouvu dle jejího jasného,
žádnou pochybnost nezavdávajícího zněni,. Výklad ten nelze nazvati
slavným Sn <Id proto, že nebere zřetel ke genesi, a smyslu shodně se
smlouvou znéjídho ustanovení zákonného (§ 32, odst. 3), jehož spornost
je odvolacímu soudu známa z rozhodnuti čís. 5777, 12583 Sb. n. s., kd.e
nejvyšší soud proti názoru zastávanému nejnověji Ehrenzweigem, Versicherungsvertragsrecht 1935, str. 329, podrobně odůvodňuje správnost
výkladu vyvozovaného v souzeném přlpadě ovšem ze smlouvy. Nelze
tedy souhlasi,ti s výkladem jakoby z důvodu pojišťovací morálky důka7C

.
,.
. , . 'vazku § 17 poslední věta podneáostatku kausalItYl:" pOl~sen'e~~statkem obl~yslnosti pojistníkovy
minek byl nějak ~Y!OUC~u k';7 n~ je od objektivního zřetelně odděleno,
oát1líněn. Vyvmelll Sll' ]e .vv ., ·sou smluveny nezávisle jedna na
skutkové podsta!y
pak vykládati
voleném
druhé. Doložk~ bezvy~na~1l10Sal ~: 'i~ vliv sám. Smluveno je, že po~u
smlouvy. tak, ze, ne~Pl,a;~j\nUě~o] JUvl; musel by tu tedy býti zřet~~~yv a
'a'e na z'ištění příhrody nebo na z]lstem
šení, t: ]. n~spravny, u ,
. skutečný. vltv. n,:.spravni~~~v~d ]Nestačl pouhá možnost takové,ho vvltvu,
y. hl li míti porušení vlivu«, nybrz »neneho objem plncnl.po]
bo ť nebylo smltweno »nemo 0.v
by ve smlouvě
ne
. d"1 VOt' . zdí,l klery,muze
a nlusel
.
mělo-Ii vlivu«. To Je II e,;' y I~, aďě neměl nesprávný údaj kupní sen.r
dojíti výrazu.
v s?uzenem podm neboť pojišťovna s pomocí spra,vne
kožich II vhvu zadaneho § 18 P
·hl
'koumati a také přezkousela
udaného nákupníh~ p!amene (~lI~e~~eťato nákupní cena se zřetelem
nákupní cenu nespravne udan~u~k sama o sobě pro určení náhrady rozk ustanovení §§ 19 a 20 pod.,?l.n .
,
včcí dalšího řešenÍ.) Nelze
hodující nebo :poluroZh?d~]1C-'kl]~ ~~~~~trádal zase tvrdosti, již strany
přehlédnoutI, ze by opac'~b vY, ah ustanovení zákona nezamýšleli. Na" také. zák(mod,árc~, u pn au~~c I-Ii ted pojistník práva zesmlou:,y,
stane-ll po]!stna pnho?a
fO ne; lnění ';ekundáTníCh závazků nabytych
y
. nemá tak snadno yOzb l!§P32 od!t 3 cit. zák. ulehčuje smlouva v § 18
práv. Proto po pnkladu
;; d~ínek analogicky jako v § 32, odst. 2
podmínek (prot~ § 1O, od~!.. l'~. kaz bezvýznamnosti. Smluvila-Ii si pozák) důkaz nevmy a u~oznu]e. I u , v vinění bude věcí její obchodjišfo~na možnost lakov~ho °tblek~lyv~~,~~idrci škody prováděla podrobně
nicke opatrnostI a zku~eno~ I, a .
la a na ně 'iž proto nespoaléhala,
ctťikladně
~
údaje
PbO!"skttl~lk~VYd
~~~t~~:~~~é
údaje
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vyvmo~acI11'

při

znění

!'.

správné.
N e j v y Š š í s () u tl

nevyhověl
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I '·1 články 17 a 18
o . ojišťovací smlouvě. Odvolaci soud sp~~v,ne vy ~Z1,
'ho ustanonel!Slc[ Ise
vy'klad se
' S 32 d t 3 zákona o pOj1sťovacl sm Ollve,
v
Vell! ~
, os. .
'.
, . " 5177 a 1?582 Sb. n. s., v nichz
v podstatě shod,u']C s, r~zhodnu:!tm! Cls
ři v š~třování škody nemusí
bylo vyloženo, ze kazdc nespravne ~d iní,P" Y
b
z'ištění neb
samo o sobě míti vliv na zjištění pOJl~!ne prth?dy, n~d~n!'~a~o o sob i'
objem poji'8titelov~" pl~ění. Kdyb~.,,\O_~~ n~~n~~~~jistník vůbec nemohl
musilo vždycky mlh vhv na ona Z]IS e ,p
.J. 'b v ohl by doká' , ud"anl ne,
me'lo onoho...
vhvub ny
m
dokázati, že nespravne
ne rzrováděl
'iž důkaz
y
zati jen, že jeho udání ne.b l?hne~~~~n~y,~I:ž t~7vnr důCaz o be}účinnosti
'Cl bezvýznamnostI nesprav:1e o I <:' ,

vš~obecných pojišťovacích podmi~~k,

~d !a~~~~e
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p'růpadné doložky z důvodu, že nejde vůbec o nesprávná udání. Z

plyne, že při takovém výkladu by byl důkaz o bezvýznamnosti vYlOuče,
a že dotčené smluvní nebo zákonné ustanovení, by nemělo vllbec žá,jn"ho
účelu a praktického významu. Důsledek toho jest, že, má-Ii ono
J1O,vení míU význam a účel, musilo by nesprávné udání býti talk011éhlo
druhu, že by jím bylo pojišťovně zatajeno a zltíženo nebo zllerr1Uz:neno,
aby se o správnosti udání mohla přesvědčiti, takže by pojíš
sila vypátrati prostředky k přezkoumáni správnosti údajů
vých jiným způsobem, než jaký jí poskytují jinak nesprávná
jistníkova. Z toho zase plyne, že nestačí jen možnost vlivu na zjištění
oněch okolností, nýbrž že jest třeba, aby nesprávná udání skutečně
ztížila přezkoumání správnosti jednání a aby tudíž vykonala vliv na
zjišťování. Jest proto otázku tu řešíti podle okolností, jednoUÍ'vého pří
padu. Ztížení přezkumu udání pojistníkových v souzeném případě nenastalo, neboť jediným nesprávným udáním jest udání žalobkyně,
koupila zmíněný kožich za 5.000 Kč a ne za 600 Kč. Udala však pří tOm
správné jméno prodavatelky onoho kožichu, nezatajila tedy prostředek,
jehož mohla pojišťovna použí,ti k přezkoumání jejích údajů o nákupní
ceně. Odvolací soud nepokládal důkaz o bezvýznamnosti za podřadnější
a méně významný než důkaz o nezaviněnosti nesprávných udání, nýbrž
uvedl pouze, že, nezdařÍ'-1i se pojistníkw prvý důkaz, může nastoupiti
druhý důkaz, a jen proto jej nazval »sekudárním«. Bylo by jistě velkou
a nespravedlivoU' tvrdostí, kdyby pojistník měl přijíti o veškerý nárok,
za ztrátu všech předmětů, i ,těch, o nichž učinil správná udání jen proto,
že pOll!ze o jednom z nich u'ledl sice nesprávnost, ale přesto nezatajil
pro'středky k přezkoumání jeho nesprávného úd'oje,
čís.

15449.

Zajistil-li vypůjčitel zapůjčiteli poskytnutou zápůjčku též postupem
požární náhrady poskytnuté mu za zhořelé budovy, jde o postup pohledávky; nárok postupnlkův nezanikl tím, že zhořelá budova byla znovu
zřízena.

(Rozh, ze dne 30,

záři

1936, Rv I 1981/36,)

žalobkyně opřela žalobu podIe § 37 ex. ř, o to, že dlužník Pavel 1~
za zápůjčku poskytnutou mu žalobkyní mimo zřízení zástavního práva
na svých nemovi>tostech postoupil ji do jejího neobmezeného vlastnictví
požární náhradu, která mu bude příslušeti za zhořelé budovy z pojistky
vinkulované ve prospěch žalobkyně, jejihož vyloučení z exekuce se žalobkyně domáhá. Žalobě bylo vyhověno 11 j. ž š Í m i s o u d y, o d v oI" c í m s o ude m z těchto d ů vod ů: Byly-Ii žalující dány do zástavy za dluhy Pavla J-a veškeré jeho nemovitosti, nemůže býti pochyb~
ností o tom, že i příslušenství těchto nemovitostí bylo dáno do zástavy,
neboť dle § 457 obč, zák. zástavní právo se vztahuje na všechny díly
zástavy, zejména také na její' pří1slušenstvi. Poněvadž celá požární ná-

,
"rní náhrady jednak za stodO,lL!
da složená u soudu se, tykala, po~aspodářský inventář, tedy ~a pn:
hra u' ednak za elektncke ve,~em ~ . o och bnosti o tom, že za~tavnI
J-o~e~;tví této stodoly" n~muze bylI ~to Yožárni náhrady, i kdyz z ~l
slUávo žalujíd se vztahUJe, 1 na ~bYtte~ola klerá žalující slouží jako ~~
pr d byla postavena cela nov~ s ~57 bČ zák kteréžto ustanovenI Je
sna
Vzhledem na ustanoveni §
, o ' " 'by' ti pochybnosti o tom,
stava,
' § 140 ex r nemuze
důsledkem tak~ us~ano~e~l
tah :' e '~a přislušenství zhořelých nemo-,
, ástavní pravD zalu']1cl se vz ,uJ 2
'po případě dle ustanovenI
Z~t~stí a proto také dle ~ 290 Čl\ 82~xČi~' 2354 Sb, z. s, se vztahuje
~~orskéhO d;kre~u z18. ~e:v~n~éeto požárni náhrady vyplacené za toto
toto zástav';l pravo na z y e
příslušenstvl.

:-i e j v Y š š i, s o u d nevyhověl dovolání.
D,6vody:

.

,
'
u této budOUcí pohledávky jest příNení pochybnostr ~ t~m, ze post p 9197 10587 Sb, ll. s.), Dovola~~l
09
pustný (viz rozhod;lUtr ,Čl~. 2453,
Iistin~ se prý nevztahují na pn:
'en vyty'ká, že dlnznI UplS a po,s up
'm nezmiňuJ'í a že tudíž patrne
I
·t ť
něvadz se o ne
'
h
slušenst"í nemOVl os ~,po, 'h d' se netýkal požární náhrady za z o:
ostup ní.roku na pozarnl na, ra u ,
hos odářský inventář). Nez
felé příslušen~tví \ elek:rIcke , ve~:n~á~tavni Pprávo žalobkyně vl~žen~
. nižší soudy přIpadne oduvod~lly, ,
d ' ch listin a tudíž i soucasné
na nemovitostí Pavla J, na zaklade uve I~ny hledíc k § 457 obč. zák, -:
postoupení požární náhr<ldy, se, VZ!~h~~~ za zhořelé příslušenství, a staČl
i na příslušenství a n," po:~rnl .na; ť i zničením příslušenstvÍ' zamkl~
. na jejich odŮ'vodněnr odKazatl. ,Y k němu, nezanikl tím postoupeny
podle § 467 obč, zak. z-,,-sta,vDl, ~ra;~ za zni'čené příslušenství, neboť tu
nárok žalobkyně na poz~rm na r~U!vu zástavní a tato jiná smlouva nejde o jinou smlouvu nezlt, o, sml AI
n nárok žalobkyně nezanIk~
byla zánikem zástavy zmenena,
e onezřízena a že zhořelý inventar
ani tím že zhořelá stodola byla, zn~vlu.. d původu nárok na požární
,
,
N boť žalobkyne me a JIZ o
'I' t d I
byl zase opatren, ,e '
kže i když uvedením zhore e s o O}
náhradU vedle ,sve hypoteky, ta . fr dnota hypoteky nesnmla, nezmea inventáře do předeši~ho stav,: soe °o~toupenou požární náhradu. Je-li
nilo se nic na oaroku zalobkyne, aI Pbk '~á nárok na zbytek pozarm
t I plyne že za o ' yne u.
.
oti
d a že tento, nárok jest 1 pr
tomu tak, te d y z 0,10, . . : 'k
náhrady .3302 Kč 68 h slozen~
sou u . dné zda žalobkyně v řízení
,
""
Při tom Jest neroz h o ,
'k
Y
žalovanemu uc:~ny; ,.
, u latnila nebo neuplatnila naro na v...
o rozdělení poz~;m, na,hr~uy P boť i když tak neučinila, nelze z t~no
dáni složené pozarnl n~hrady, ne
(§§ 1444 863 obč. zák.), zeJmena
souditi, že se svého naroku vz~ala de osita s'e stalo jen s ,jejím výslov-.
když vypIacení částky ze soudnrho
P 'žalovaným nelze odůvodnrtr
d
nýnI svolením, Při~~stnost ex~k~ce velu~~~o, že pojištěné částky ,m,:~í
ani tím, že s POJI,stovnou "ne Yo s~lé budov. anebo k doplnenI pnbýti upotřebeno k ,znovuznz,en), ::~~ť tu nejd/o nepřípustnost exekuce
slUlšenstvl (§ 290 ČlS, 2 ex, r. ,

t Z'

-

. 864

Čís.
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-

čís.

15450 86$

ze zákona, nýbrž o nepřípustnost exekllce na základě smlouvy o PO!;tu,p,u

~~džár~í ,nálhrad~, a POt~ěVadzt' t~nt? postup byl prokázán, jest exekuce
ena za ovanym pro

I

pos upltel!
čís.

nepřípustná.

15450.

:mné

jde o~va. nároky podstatně
právní povahy, má-li pojistnik
volbu meZI narok:~ na vystavenI p,?jistky prosté pojistného (prémií)
s redukovanou POJIstnou sumou (t. r. kapitalisace) a nárokem na odkupně.
.

Kdy se počíná promJčenl nároku na

t. ř. kapitalisaci.

(Rozh. ze dne 1. října 1936, Rv I 2047/34.)
..Za.lobee uzavřel v září 1919 u žalovruné pojištění na dOžití a úmrtí.
POJ;~tIl s,e .na 20;000. Kč. Se žalovanoll pojišťovnou ujednal, že 20.000 Kč

v p!'!pade Jeho umrtI bude vyplaceno manželce před 1. červencem 1936.
DOZ!Je-!l se 1. .července 19~6, že má právo žalobce voliti jeden ze zpiísobu vyplaty, Jak uvedeny JSOll v pojistce. Pojistná prémie činila ročně
1.~51 ..Kč 67 h a byla splatná vždy 1. července. Zalobce platil po 10 lel.
Pr~!ll1i sp!atu,ou.1. července 1929 nezaplatil, 12. března 1930 zastavil
POjistku fIrme ZIkmund O. a lIVědomil o tom žalovanou která zastavení vzala na vědomí. Ani žalobce, ani firma Zikmund O. a/do 18. března
1~33 Se žalovanou nejednalI. Teprve dne 18. března 1933 žádala firma
Z;Ikmun:J O. žalovanou, aby jí sdělila výkllpni, hodnotu předmětné pojIstky. zalovaná na to odpověděla, že nebude ,konati žádné platy ježto
veškeré ~ár?ky z p.?listky jsou promlčeny. Zal obce se nyní domáhá ža- .
lob ou uT<;em,.ze P.oJlsťovacI smlouva z pojistky ze dne 23. září 1919 v reduko,:ane pOJIstne hodnotě per 16.140 Kč, jsouc zatížena zástavním právem fIrmy ~Ik'.lm,:d ~., trvá po právu a že žalovaná Jest povinna vystaviti
a odevzdatI fIrme bkmund O. novou pojistku znějící na kapítálovou
č~stku 16.140 Kč a opatřenou zástavní doložkou ve prospěch firmy
Z~~!llund O., -' níž by byl zřejmý závazek žalované vyplatiti zástavní
ventelce fIrme ZIkmund G. v přfpadě úmrtí žalobcova před 1. červen
cem 1936" nejpozději, však 1. července 1936, částku 16.140 Kč. Niž š í
s o u d y zalobu zamltly.
N e j v y Š š í s o ud uznal podle žaloby.
Důvody:

.. Odvola5'í soud zamítl žalobu maje za to, že veškeré nároky z ,poJlstky.pro zalobce zanikly promlčením ve smyslu §§ 16 a 22 všeob. poj.
pOdmI?ek. Jest posouditi, o jaký nárok jde a zda nastaly podmínky jeho
promlcení. V úvahu přicházejí ze všeobecných poj. podmínek hlavně
§§ 16 a 21 s dodatkem (doplňkem) z 23. zář! 1919 k § 16, o jejichž

účinnosti

není

důvodu pochybovati hledíc k předpisu §
smlouvě pojišťovací ze dne 23. prosince

d uhý"Údstavec zákona o

153,
1917
a ne:

/ 501 ř. z. Jde však o jejich. vý~lad. V § 16 s,e záhlavím »0 ?~kupu
zrušitelnosti« jest v úvodm ve,tě vytčeno, ze popstky, lez )S0':'. a.s~on
. tři léta v platnosti, nebudou nasledkem zastaveneho placem pOjlstneho
rušeny bez náhrady pojí.stníku. Podle doslovu dodatku k § 16 má po~stníik volbu mezi vystwvením pojistky prosté pojistného (prémii) s reldukovanoll pojisttlou sumou (kapitalisace) nebo poskytnutím odku:pného. Z doslovu toho je patrné, Ž': jde ,o dva, nárok~ podstat?ě různ.é
právní povahy. Ten rozdIll se po,vsechne zračI 1 v prednesu zal ovane,
jež mluví o alterna,tivním nároku poji,stníkově buď na odkUipní, hodnotu
nebo na uložení t. zv. prémiové reservy jako vkladu jednou: pro vždy
pro nové pojištění znějíCÍ. na zmenšenou pojistnou. hodn?t~. To také
odpovídá druhému odstaVCI tohoto dodatku k § 16, lednajlclmu o podstatě kapitalisace a z,;,kladu pro její vypočtení. Poněvadž není o dalších
podmínkách tohoto >>nového poji~těni« ozvlášt~ího př.,:dl'i'~u, j,:st mít~ za
to, že jsou mu podkladem podmmky puvodmho pO]l'stem, ovsem mImo
úchylky podávající se z toho, co právě bylo uvedetlo' (zmenšená poji1stná hodnota a odpadnutí povinnosti platiti běžné prémi,e). Set.rval?
tedy v účinnosti i Uistanovení, ježto se vztahuje na splatnost POJlst~e
. čás,tky (srov. též § 16 c) úsudkem z opalm). V tomto smyslu lze mlUVIti
spíše o pokračování ve starém pojištění nežli o pojištění novém. Tak
zvaná kapitalisace dospěje proto k splatnosti podle pů,vodního ulednání,
a protože v ní spočí'vá podstata nároku vyhrazeného pojistníku podle
shora zmfněné první alternativy, plyne z toho, že platí totéž i pro jeho
splatnost, která se tudíž řídí podle pOjÍ'stné př'hody. Ze by tato byla
nastala, nebylo ve spom ani tvrzeno, a nelze proto mluviti o splatnosti
tohoto nároku. Promlčení' jeho nemohlo se tedy ještě ani počiti (§ 1478,
posl. věta obč. zák.). Jelikož lest žalobou uplatňován v podstatě tento
nárok, jest Hchá námi,tka, že by byl promlčen. Pokud se žalobce
domáhá vystavení pojistky, odpovídá to doslovu zmíněného dodatku
k § 16 všeob. poj. podmínek. Toto oprávnění, žádati vystavení pojistky, v podstatě tedy jen hstiny o vlastním nároku, není rmhodné pro
řešení otázky prom],čení. Na těchto úvahách nic nemění, ustatlovení § 21,
odst. 1 všeob. poj. podmínek, podle něhož práva z pojišťovací smlouvy
zanikají' promlčením ve třech letech nejen po nastalé události společnost
za'vazujíd, nýbrž i po zastavení placení pojistného (§ 16), neboť tento
posléze uvedený předpis může míti platnost jen s omezením, pokud
totiž promllčení to podle všeobeoných právních pravidel dopouští povaha nároku. I když by to možné při odkupu jako pří bezodkladném
plnění, vyplývá z předcházejících vývodů, že U druhého nároku jest tomu
jinak. V tom ,smyslu jest omezHi i účiotlost ustanovení § 16, odst. 14
posl. věta, že po projí,tí tří let nwstwne podle § 21 promlčení. Tento
výklad uvádí v soulad ustanovení poslední věty § 16, odst. 14 s tím, co
jest obsaženo v prvé větě odst. 14 § 16, podle níž se pokládá kapitalisační hodnota za pojištěnou, nastane-li pojístná příhoda v tříletí od nezaplacené prémie, ani,ž poji'stník prohlásil svou vůli o nárOCÍch z poCivilni rozhodnuti XVIII.
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jistky. Takto omezené promlčení vede k st . ' . '
.
po uplynulém tříletí (ovšem počítanou se z~je~:~u v?Sle~k~ I pro
§ 19, první ods!. druhá věta zák. po;íšť) kd m v~ lClmu nřprl.,,'"'.
lb
.. t 'k
' .,
y na mlsto nevvlwn,,",
vo .y pOj!S m ov~. na~tupuje její ztráta. Takovéto posulo vá nI.
vaneho naroku poJlstmkova hoví zajisté i uvedenému záhla vI. zaZalo,
podm. ? nezrušitelnosti
Odvolací so d,
t'h § 16
mezI naroky
.. t .
u , nevys I, nuv
d
§
z 'p0j~S ne smlouvy a řídě se toliko doslovem § 21 .
p~t~m. a
l1č9 P?j· mk., neposoudil věc správně po právní stránce
ml a prom em, pro kterou nevyhověl d l '
d
.
není
pojistky, jest jen
slovu dodatku § 16 vše~b. p~j.m;~d~~,t podružné povahy, a tkví v

pojištění,.

lobní~u ž~dání,

:e~y opodstatněna~ '8'r~~~ sčoá~l ~:~;:ícímu

~ě~~~~fi s:I::~~~~e n~~~a~lakvy~tav:ní
čís.

důsledkemŽá(]Ostí

15451.

K § 20 zák. čís. 154/34 Sb. z. a n.
Předl?ís § 20, první odstavec zák. čís. 154/34 Sb
aby .zamestnavatels k u t·e č n ě obdržel oznámení o : z.. ~ n. vy:ža(!uil:.
za~tnance; nestačí, že oznámení bylo zaměstnan:maz:UU~~~~n~~~~~~.'
odeslano.
z
(Rozh. ze dne 1. října 1936, Rv I 975/36.)
• žalobce tvrdě, že byl žalovaným bezdůvodně ro uštěn d
brezna. 1936, ~,č m~ pří1slušela čtvrtletní šestineclělnlvfpoVěd,ne
1
se na zalo,vanem mImo J1'né i náhrad
I t
b
' lloman.;

~:ni I,SI~ž~b?íhO p.oměru. řádnou vÝPo~tc1ía ~r~~i ~~I~~~d~~~\~t~~:o~~~~'
~č ~~:e2~1 Cř~~;~· ~~3~al~b~:~
y

bt rozváZ1Í:n~ůvodně, 'poněvadž

ten:
stavu tak neučinil P r '
, d ~ podal vpravu o svem zdravotním
dl V! s o u za]obu zamítl. O d vol a c í, s o' u d
uznal' v této •. t"
vaného OdPO~~~~I~ožal~::~~~ ~:~ez~ Pí~ké~eá~OŽ~~bna ,:ýzvu: žalocovym, ze ne·
moc žalobcova potrvá ještě asi .6 dní. .
lac .N e j v yd š ší s o ll' d zrušív fO,zs~dek od.volacl·ho soudu uložil odvo·
Imu sou' II nové jednáni a rozhodnutí.
D

ů

v od y:

mu ~ ~o:' o~~{ ~a~:tnč~necI5v4y/h304věl ozn~m?vaci I~?vinnosti uložene
lS.
, nestačl, ze zamestnanec
'
,
zamestnavatelI odeslal, nýbrž se
• d'
b .'
ozname?1
menl skutečně obd" I O .
. vyza • uje, a y zamestnava,tel oznapro tohoto značn' I~e. zna?;;nI zam~stnanwvo zaměstnavateli má
. ." . .Y vyznam, uvaZl-II se zejména, že zaměstnavatel v řipa~e. delsl nep.ntomn?slI zaměstnancovy musí včas zaříditi ab
d
po mku netrpel nepntomností zaměstnancovou Nev h .'. Y c o
vaCÍ p '
.t·
Ih"
.
Y ovenr oznamo, ovmnos I ve ' ute stanovené v § 34 Čí,s. 4 zák. čís. 154/34 oprávv

' .

•

h

ňuje

dále z~městnavatel~: aby. propusti: předčasně zaměstnance. o~.na
povmnost 1e tudlz ulozena zamestnancl v § 20, odst. I v zajmu
vaci
zaměstnavatelově
a jest proto na zaměstnanci, aby prokázal, že jeho
oznámení, že mu brání ve výkonu slu,žby· nemoc nebo úraz, zaměstna
vatele skutečně došlo. V souzené věCÍ' však bylo odvolacím soudem
zjištěno jen, že Marie T. jménem žalobce psala žalovanému, že nemoc
potrvá ještě asi 5 nebo 6 dní, nebylo však zjištěno, zda tato zpráva žalovaného skutečně došla. Bude proto i v tomto směm řízení doplniti
(§ 182 c. f, s.).
mo

čis.
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Vyúčtováni starého dluhu, připočteni jiných dluhů a vystavení nového dluhopisu o nové jednotné listině :zakládá po případě novaci podle
§ 1376 obč. zák.
Neni-Ii jinak ujednáno, zaniká smlouvou o obnovu i ručení rukojmiho a plátce.
(Rozh. ze dne 1. října 1936, Rv I 1561/36.)
žalující spolek přednesl, že poskytl Antonínu S-ovi zápůjčky v' částce
6.500 Kč, za niž ,se žalovaný zaručil jako rul<ojmí a plátce. Poněvadž
pohledávka ta jest proti Antonínu, S-ov i nedobytná, domáhá se žalobce
jejího zaplacení na žalovaném. Proti žalobě namírtl žalovaný, že zažalovaná pohledávka zanikla proti vypůjčiteli novaci a že důsledkem toho
zanikl i jeho, žalovaného, závazek jako rlťkojmího a plátce. P r v Ý
s o u d li'znaI žalobní nárok důvodem po právu. O d vol a c í, s o u d
žalobu zamítl.
N e j vy Š Š jo s o U' d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Rozhodnutí vecl zaVI'S'1 na tom, zdaoli 've zřízení, nového dluhopisu
ze dne 24. ledna 1932, v němž zažalovaná pohledávka ve výši 6.500 Kč
se zadrženými úroky až do 24. ledna 1932 byla sečlena s jinými pohledávkamí a proměněna v jednotný dluh v částce 24.950 Kč, aniž nová
listina obsahovala zmmku o žalovaném, jenž ručil jako rukojmí a plátce
podle dlužního úpi,su ze dne 13. února 1931, nutno spatřovati novaci
ve smyslu § 1376 obě. zák. a zdali> v kladném případě zaniklo ručení
žalovaného. Odvolací soud řešil obě otázky docela správně. Z dluhopisu ze dne 13. února 1931 je viděti, že tam šlo ·0 dlli'h Antonína S. ve
výši 6.500 Kč, za který žalovaný a manželé S-ovi ručili jako rukojmí
a plátci. Z nového dluhopisu ze dne 24. ledna 1932 vyplývá, že v něm
pů,vodní dlužník a manžei'é S-ovi uznali společný dlUlh v částce 24.950 Kč,
v němž _ jak nesporno - jest shora uvedený dluh ohsažen. Tento
postup, t. j. vyúčtování, starého dluhu, připočtení jiných dluhů a vystavení nového dluhopi'su o jednotné jistině zakládá však novací ve
smyslu § 1376 obč. zák.; tvrzení dovolanelovo, že došlo k nové smlouvě
55·
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je, n proto, že dřívější neobsahovalla íntabulďční' d'oloz'k . t
hod' . 't . t k'
. .
I
II Jes
neroz_
o a' ,e t opakova'll1 smlouvy má v zá'pétí zOe ,n'"ova srn Iou-va
ne, Jez
nast
""
U'~UJIC~ na ~I11S o,puv~dnI, Jest novým právním důvodem. Jde-Ii vša"
v projl:dnav~nem pnpade o novací, platí také ustanovení § 1378 o~
z"k. Vzdyť Jest také mčení rukojmího a plátce rukojemstvím v '" c.
sl.ova .smyslu, Jež se ovšem liší od pasivní koreality jednak tím S~~SI~1
zavIsle na ~Ia~ním dluhu, jednak plným postižním právem, od P~Uhé~~
rukoJemstvl vsak nedostatkem subsidiarity a mimo '0 t ' l '
,
· t · · § 1367 obč zák (d,vorsk'
" d·k
m, zet pro d ne
ne p Ia' tI· zv lsá
ni ·
ustanovem
19 . '" 183 č'
'"
y e re ze ne
,: zan o 7. IS .. 2~9. Sb. z. s.). Poněvadž tudíž i, ručení rukoj mího a
p,Jatce
zavI,sJym
.
d I zust,ava
'1
' . .na hlavním dlUlhu " J'est p'rl'sv'dč't'
, e· I, 1 nalOru
o vo aCllO soudu, ze take Jeho ručení zaniká smlouvou o obno
k d
se úča~tníci neustan~ví zvláštní dohOdou o tom na něčem jiné~u(I~3~8'
obč .. zak.). To se vsak v souzeném případě nestalo.
Q

"

,

čis.
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§ 12 odp. ř.
K otázce pasivního. oprávněni k odpůrči žalobě.
Lze nastupovati Qdpůrči žalobou na toho kdo. nabyl na základě od
porQvat~m.éh? j~i dal~ih? práva. (práva' poživáni).
Odpurc! zalobe nevadl zakaz zCizeni a zadluženi poznamenany' na
nemovItosti.
(Rozh. ze dne 1. října 1936, Rv II 333/34.)
. Ž~lobce ~řednesl, že ža,lovaný postoupi'l ideální polovinu' své nemoVltOS·lt sp?luz.alované své manželce v úmys,lu ho zkrátiti a že o tomt
zkr~covacl'~ Jeho, úmysl~ věděla i spolužalovaná nabyvatelka nemovi~
!osh (~'anzelk~ zalovaneho). Na nemovito.sti té zřidila po,té žalovaná
zaI~vanemupravo bezplatného požívání na doži;votí a toto právo bylo
vlozť'~o do p~ze:nkové ~nihy spolu se zákazem zcizení a zadlužení ve
pro,spech, delt z~,lo,va,nych.. žalobc~ s~ .domáhá bezúčinnosti kupní
s~lou~y, podl~ ntZ zalovana nabyla Idealm poloviny nemovitosti patřící
f1ve zalovanemu, a dále výroku, že žalovaná jest povinna trpěti bzaldbce na o~~ po!o.vinunemovitosti vedl exekuci a by byl žalo~an~
povlne.n rov~ez trpe~l, by ?a Onu nemovitost byla vedena exekuce prl
vem za~tavlllm v po;adl' ,pred právem bezplatného doživotního poží'vání
za,psaneho ve prospech zalovaného v knize pozemkové. P r v Ý s o u d
uzn~l podl~ zalohy. O d vol a c í s o 'll' d zamí,tl žalobu stran žalovaneho . maJ~ :~ to, že žalovan~ není ke sporu pasi,vně legHimován.
Nel v y s S I S o u d obnOVil stran žalovaného rozsudek prvého
soudu.

9

Důvody:

.žalob,;e dov?z~je, že. hlovaný Alois V. jest v tomto spompasi'vně
legllt:?;ovan. P:avlll ledn~llI, kt,eremu žalobce odporuje, spadá do doby
kdy J1'Z nabyl uČlnnoslt zakon cís. 64/31 Sb. z. a n., kterým se vydávajf

řády

konkursní, vyrovnací a odpůrčí, a jest proto otázku pasivní legitimace žalovaného posouditi podle ustanoveni tohoto zákona. Upravuje
ji ustanovení § 12 odpůrčí,ho řádu, které pod povšechným záhla'vím, proti
komu lze odporovati, uvádí pak jednotlivé případy. Podle odstavce
prvého § 12 odpůrčího řádu" který byl do zákona pojat proto, aby bylo
vyznačeno, proti komu lze předev8ím odporovati (molivy vlád. návrhu
zákona k § 12), jest především odpůrcem odporovďlelovým dlužníkův
spolusmluvní'k (dru'há strana podle § 2 odp. ř.), při jednostranných právních jednáních ten, vůči komu dlužník vyko'nal jednostranné právní jednání, a konečně ten, kdo, z odporovatelného jedni>ní dlu'žníkova nabyl
prospěchu. Dále patří podle § 12 odp. ř. mezi osoby, proti kterým lze
odporovati, dědic, byl-Ii- odpor odůvodněn proti zůstaviteli. Mezi tyto
osoby žalo,vaný Alois V. nespadá. Podle HeUho odstavce § 12 odp. ř.
lze však odporovati proti jinému právnímu nástupci nebo proti tomu,
pro ,koho na základě odporovatelného práva bylo zřízeno další právo,
jsou-li splněny další předpoklady vyžadované ustanovením § 12, tře
tího odstavce Čí's. 1 až 3 odp. ř. Že právě všechny tyto .předpoklady
byly splněny u žalovaného Aloi'se V., dovozuje žalobce z rozhodnutí nejvyššiho soudu ve Sb. n. s. civ. Čí's. 9445. Toto. rozhodnultí, v kterém
byla vyslovena zásada, že za určitých předpokladů zákonem vymezených jest přípustný odpor i proti dlužníkovi" bylo opřeno o výkJad ustanovení § 11 zrušeného již odpůrčího řádu Čí's. 337/1914 ř. Z., tďkže jeho
odůvodnění nedopadá na tento 'spor, a žalobce může k němu právem
jen potud odkazovati, pokud i ustanovením § 12 nyní platného odpůr
čího řádu byl od:por proti dlu'žniku za s,te~ných před1pokladů jako ve
zrušeném odpůr6m ři>dě připuštěn. Podle smlouvy ze dne 4. května 1932
bylo vloženo právo vlastni'cké pro manželku žalovaného, druhoU' to žalovanou, Marii V. na polovid nemovi,tosti náležející žalovanému Aloi,su
V., a jest již pravoplatně rozhodnu'to, že tento převod práva vlastnického
se žalnvaného na druhou žalovanou jest se strany žalobcovy podle § 2
Čí's. 3 odp. ř. odporovatelný, ježto nebylo ani tvrzeno, že žalovaná nevěděla a věděti· nemusila o úmyslu žalovaného zkrátiti věří-tele. Pro
žalovaného bylo druhou žalovanou Marií, V. zřízen'o právo bezplatného
a doživotního poživání ke zcizené nemovi,losti. Z toho plyne, že žalovaný nabyl od druhé žalované Marie V. na základě jejího odiporovatelného práva - jejího práva vlastnického - dalšího práva - totii
práva poží,vání - a že patří tudíž k osobám, prot,; kterým lze odporovati
podle § 12, třetího odstavce odp. ř., ježto nabyl práva toho bezplatně
od s,vé manželky, a o důkaz bezelstnosti, který by mu bylo provésti, se
podle zjištěného stavu věcí ani nemůže pokusiti, takže byly v jeho oso,bl'
spl,něny předpoklady pa,sivní legitimace v tomto sporu podle § 12, t:etího odstavce odp. ř., třebaže jest dlužníkem pohledávky, o kterou zalobceopírá ·své právo odpůrčí (§ 9 odp. ř.). žalobce uplatnil, že neni
naděje na úplné u~pokojení jeho vykonatelné pohledávky ze jmění ža"
lovaného, a žalovaný připustil, že jest nemajetný, ·čímž bylo prokázáno
oprávnění žalobce podle § 9 odp. ř .. podati odpůrčí žalobu na žalovaného V., neboť žalovanému náleželo dokázati, že jest zde jmění k uspo-

-

Čí5.

15454 -

-

čís.

15455 -

870

kojení žalobce postačitelné a pro něho dooažHelné (Sb. n. s. civ. č. 4912).
K odůvodnění žalobcova oprávněn·í k odpůrčí žalobě nebylo třeba dokazovati, že žalobce vedl na žalovaného již exekuci k vydobytí své pohledávky, ježto toho § 9 z;ikona čís. 64/31 Sb. z. a n. nevyžaduje. Ža~
lov",ný nemuže odpírati oprávnění žalobcovu k odpůrčí žalobě ani
poukazem k výměnku, který mu byl na nemovitosti jím zcizené zřízen,
ježto tím nevyvrací nikterak tvrzení žalobcovo, že po zdzení- nemovitosti jest uspokojení jeho vykonatelné pohledá\'ky ohroženo, neboť žalovaný neuplatnil vůbec, že výměnek pro něho na zCÍ'zené nemovitosti
zřízený může býti předmětem exeku'ce. Zákaz zcizení a zadlužení, který
byl poznamenán na polovici nemovitosti žalovaným jeho manželce postoupené, nevadí, aby odpůrčí žalobě bylo i pro·ti žalovanému vyhověno,
ježto v tomto sporu jest se obírati jen oprávněností odpůrčího nároku
žalobcova a nikoli otázkou, zda rozsudek o této. žalobě vydaný bude lze
svého času podle určitého knihovního sta\Ou také vykonati. Posouzení,
zda určHý knihovní ·stav připouští, aby právo žalobci ro~sudkem při
znané bylo vykonáno, nutno ponechati proto a·ž rozhodování o výkonu
rozsudku.
čis. 15454.
Byla-Ii prodána nemovitost stížená knihovním zákazem zcizení neb
zavazeni v exekuci vedené k vydobytí ji1té pohledávky s neomezeným
právem zástavním, nepomine omezeni vlastnictví exekutů, nenastává ani
žádná změna v rozsahu zástavního práva pozdějšího zástavního věřitele,
nýbrž jeho omezené právo na prodané usedlosti přecházi s omezením
na rozvrhovou podstatu, jež, jako v ji1tých připadech, zastupuje zavázanou nemovitost.
(Rozh. ze dne 2. řijna 1936, R I 736/36.)
Na nemovitosti v exekučni dražbě prodané byl poznamenán zákaz
zdzení a zatížení podle § 364 c) obč. zák. Niž š í oS o u d y rozvrhujíce nejvyšší podání přikázaly, a to rekursní soud, na pohledávky
knihovních věřitelů, následujících za kniohovní poznámkou zákazu zcizení a zatížení, jen úroky z přikázaných částek k holovému zapla,ceni,
kapitál sám uložily v peněžním ústavu s tím, že zů·stane u,ložen tak
dlouho, dokud případ »fideikomi,sMní subsUtuce« nenastan.e nebo dokud
tato nezanikne.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu zástavni věři
telky Spořitelny v P., v němž tato uplatnila též po's,loupení předn·osti
do pořadí .před práva čekatelů.
Důvody:

Neběží

ovšem o hdeikomisární substituci ve vlastním slova smyslu
a ve smyslu §§ 608 a násl. obč. zák. a je si toho také vědom rel<ursní· .
soud, který správně poznal, že tu bylo smluvně stanoveno omezení vlastnictví n",byvatelů Josefa a An'ny S., to je strany povinné, a to omezeni
zákazem zcizení ve prospěch nezl. Josefa, Anny a Mi>de S. Bylo"li nabyvatelům uloženo, že jsou povinni odevzdati usedlost jednomu ze svých
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'menovaných děti a bylo-Ii nadto. ustano~eno, jak má l1'se~los,t přec~á
Jeti v případě, že by to které z mch zemrelo, byl v to.m za']!ste ~bsa.zen
Zákaz usedlost tu jinak zei-zM; nebo zatížiU. Jde tedy o omezem vlastz ictví ve smyslu § 364 c) obě. z,",k., a to se zřet-elem ke knihovnímu. zán;su s účinkem také proti třetím osobám a tedy také proh ,dovolacl rekurentce. Jestliže ona nabyla zástavniho. pr;iva po onom Z"'PISll, m?hla
nabýti z,",stavního práva jenom omezeného, to jest bez újmy práv l1duciářů. To dlužno míti ona pamW. Jestliže nemo.vi·tost bJ'la přesto pr~
dána v exekuci vedené k vydobJ'ti jiné pohledávky s neomezeným pravem zásta\'ním, nepominulo omezení vlastnictví exeku,tů a nenastala ani
žádná změna v rozsabu z;istavního' práva rekurentčÍna, nýbrž jeji omezené zástavní právo na prodané usedlO'sti přešlo s omezením na rOl. vrhovou podstatu, jež, ji>ko v jiných .případech, zastupu.je zavázanou nemovitost. Exekučním prodejem nenabyla stěžující si spořiotelni> více práva,
než kolik ho dří've měla, a jmenovitě nemůže pomši,ti právo fiduciářů,
když právě z jejich práva vyplývalo omezení jejího práva zástavního.
Dokud trvá právo fiduciářů, nenastala změna ani stmn omezení jejího
práva co, do~o~stat~ .ro~vr~ové. Pokud jde ,o An:oní~a K., nen!
z kniho·vmho zapl,gu. zrejme, ze by bylo jeho zastavm pravo zapsane
pod pol. 49 oním čekatelským právem fiduciMů or,;;,.zen.o. Ne~í-li .:on;u
tak nemůže stěžovatelka poukazo.vati k onomu venteh, kdyz jep zasta~ní právo omezeno bylo. Ona však dále poukazuje k tomu, že jí byla
postoupen" přednost před výměnkem J o,sely S., a míní, že by se jí mélo
dostati proto onoho reluta připadají.clho na tento výměnek, čímž prý
by ani práva čekatelů, ani dal'ších věřitelů nebyl.a dotčena. Než postou~
pení přednosti nemá jiného účinl<u, nežli že předstupující věřitel smÍ- sv:,
nároky (na podstatu) uplatniti před věřitelem nebo oprávněným, ktery
mu předno·s·j posto.upi1, neznamená však, že by předstupujicl věřitel vstupoval v práva osoby postupuiíd přednost; předstupující věřitel nestává
se tu oprávněným z nějaké cesse a nedostává se mu ani- nějakého zástavn.ího práva na právech oprávni\ného, který mu postoupil přednost.
Předslupu1kí věřitel nemůže tedy beze všeho žádati, aby se mu za všech
okolností dostalo, nač měl nárok ten, kdo mu předno'st postoupil, nýbrž
může jenom žádati-, aby byl uspokojen jeho vlastní nárok, ale v .pO-řadi
před nárokem knihovně předcházejícím a ovšem jenom v mezích jeho
rozsahu. Posoli'zeno s tohoto hl-ediska je rozhodnutí rekursního soudu
správné, protože na omezení zwstavního práva rek~rentčina! ani post.upem přednosti nenastala změna, jakou má ona na mysli v do·volaclnl
rekursu a jakou by snad mohla dovozovati jenom, l<dyby bylo došlo
k postupu anebo k zabavení nároku knihovně předcházevšího, jichž tu
však není.
čís.

15455.

Při zjišťovátú obecné hodnoty nemovitosti za účelem vyměřeni dávky
z přírůstku hodnoty jest přihlédnouti k trhové, prodejové i výnosové
ceně nemovitosti.
(Rozh. ze dne 2. října 1936, R I 1019/36.)

-

čís.

-

15456 -

Čís.

15455 -

873

872

. P r v Ý s O LI d určH k návrhu zemského inspektorátu' pro
9avky v P. obecnou cenu zbytkového statku. Rek u r sní s
j
zll prvému soudu, by řízení doplnil a potom znovu rozhodl. o u c
N e j vy Š š i s o u d

nevyhověl

dovolacimu rekursu.

Důvody:

Rekursni soud zrušil napadené usnesení· prvního soudu a vrátil
prv~lmu soudu, by z!l0vu ~o~hodl zjIstě napřed prodejovou cenu
ko.:'e~ho statk~ R. (,pnr~o~na.?lm k cenám za podobné nemovitosti
tecne placenym), !~k;lZ I vynosovou cenu pozemků a případně UWClO\r,:
pok;ld se IIC~ neU(llVa k hospodaření na zbytkovém statku. Toto
sem rekursmho s?ud~ odpov.ídá stavu věci i zákonu, neboť při uun·a,lu
po~le ce~r,~~odelove. ne~t~čl" by znalci jen uvedli cenu, kterou
da.!.1 za pn~erenoUl, nybrz lest na nich, by uvedli, oč svůj
.
ral', a ~aJl tedy uvésli konkretní případy, kde za takovuu cenu
podob~e nemovItosti koupeny. To· se však v souzeném případě n
a ~~pra.v~m .~e ~ v dovolacl'rn~ rekurse t~rdí: opak. Že také výnosová

mela. byli zllstena, plyne JIZ z toho, ze cenu odhadní ustanovuje
ktery teprv.e po vlšetření a s~ovnání obou cen - jak ceny .pnJm:lo,re.<
ta~ c~ny vy~osove ~ud,; mltl spolehlivý !podklad pro své ro;,hc)ďrtutí
A.z~ I !rh?va cena d?sazena za statek R. při jeho pozdějším prodeji, může
byli~ulezl'toU' pomuckoU' při stanovení jeho obecné ceny dovodH rekursl1l soud správně a v souladě s judikaturou nejvyššího soudu
.
~te~ou poukáz~1 a od níž se ?dchýliti není dů\Oodu. Opačný názor' háleny v dOVOlaCIID rekurse, nema opory v cHovaném § 19 odh. řádu neboť
1 po?]e t?ho~~'sta!,ovení, které ovšem je pouze předpisem o odh;du nemo~vIto.sh v!Jzenl ex;ku?mm, kdežto v souzeném případě ho nelze užíti
nez .oI;dobne a podpurne, lest orgán pověřený odhadem oprá"něn dotaz?val1lm se osob p.řezvědných opatřiti si základ pro posouzení, zdali
pr,:dpoklady ~ znal.cu~ se shodují se skutečnými poměry, při čemž jest
o·vsem s~mozrel~e, ze tu lde;právě jen o pomůcku pro ustanovení obecné
ceny a .ze kupnl c~nu dosazenc:u. za tutéž nemovitost v jiné době, než
ke ktere se ne:movlt?~'Í ?~h~duje, nelze prostě vzíti jako onu obecnou
cenu, která mela byli z]lstena soudním odhadem k jinému časovéll1U
termínu.
.
čís.

15456.

diferenčních obchodů;

lze je
zák•. se týká i

uzavřifj

Vědomost zástupce
vrub věřitelův.

věřitelova,

(Rozh. ze dne 2.

i

činem

konkludentním.
Předpis § 1351 obč.
případů kdy byla převzata zá~uka za pohledávku z diferenčnich obchodů. '
.
Pojem

že jde o obchod

diferenční

jde na
'

října

1936, Rv I 764/34.)

žalujíci firma přednesla, že byla se žalovaným v obchodním spojeni,
obstarávajíc žalovanému na jeho příkaz a žádost spojení se zahraniční
komisionářskou bankovni firmou Alexander E. & spol., Liverpool. Zp!Ostředkovala příkazy žalovaného na tu,to firmu, u této firmy se za neho
zaručila, a to za řádné efektuování prováděných obchodů, a pohledávku
firmy Alexander E. & spol. proti žalovanému také zaplatila. Vše to ČÍ'nila
dle příkazu, jménem a na účet žalovaného. Za tuto svoji činnost měla
. od žalovaného obdržeti dle úmluvy provisi a náhradu všech hotových
vydání ve výši nyní žalobou vymáhané. Niž š í s o u d y žalobu zamitly, o d vol a ci s ou d z těchto d Ů vod ů. Z přednesu obou stran
vychází najevo, že za'žalovanou pohledá\Okou zaUhla firma AI·exander E.
& spol. žalující firmu z obchodu, který uzavřela se žalovaným prostřed
nictvím žalující. Prvý soud dovodi,1 správně, že žalovanému šlo jen o to,
aby využil kursovních rozdílů cen ba·vlny, že mu nešlo o to, aby zboží koupené odebral a prodané dodal, že žalujíci žádala od žalovaného toliko
krytí a pods>tatu obchodů žalovaným prováděných znala. Věděla-Ii však
žaluFcí již při zprostředkování obchodŮ žalovaného o pravé podstatě
jeho obchodŮ a převzala-Ii zaplacením dle § 1358 obč. zák. pohledávku
firmy Alexander E. & spol., pak dlužno připustiti proti ní námítku, že i'de
o pohledávku nežalontelnou, za níž se žalobkyně zaručiti nemohla
(srovnej Sedláček: Obligační právo, str. 161, a Stubenrauch, § 1351 obě.
zák.). Je správné, že žalující zaplatila dluh žalovaného u třetí osoby,
žalující však jako zprostředkovatelka věděla o tom, že žalovaný neminí
zboží odebrati nebo dodati a nemůže případně nevědomosti, firmy
Alexander E. & spol. využiti pro sebe v tom směru, že nešlo tu o obchody
diferenční.

Ne j v y Š š i s o u d uložil prvému soudu nové jednáni a rozhodnuti.

D

ů

vod y:

Nižší soudy zjisUly, že žalobkyně nežádala :na žaAovaném hotovéhc:
zaplacení, nýbrž jen krytí. Dál.e zji'sNly, že žalovanému nešlo o odebral1l
koupeného a dodání prodaného. zboži (bavlny a cukru), nýbrž jen o využiti kursovn'ich rozdí,lů, a že podstata těchto obchodů byla žalobkyni
známa. Podle zjištění těch šlo žalovanému jen o placení kursovních diferenci, tudí,ž o ujednáni obchodů di,erenčních, a byl úmysl ten žalov,"né znám. Než skutečnost ta sama ještě nestačí k zamítnutí žaloby, neboť
žalobkyně popřela, že by byla se žalovan'ým v přímém smluvním pomen> v příčině těchto obchodů, nýbrž že je j-en zprostředkovala, a žalovaný sám doznal v žalobní odpovědi, že žalobkyně mu obchody ty len
obstarávala jako zástupkyně hverrpoolské firmy Alexander E. & spol.,
která mu zasilala závěrečné listy k podpisu. Doznal tudíž žalov,"ný sám,
že u'vedené obchody neuzaví,ral se žalobkyni jako se svým kontrahentem,
nýbrž pouze jejím prostřednictvím s firmou Alexander E. & spol. ža]'~b:
kyně se nedomilhá na žalovaném nějaké úplaty za zprostředkoval1l
těchto obchodů, nýbrž se na žalovaném domáhá zapl'acení toho, co za
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žalovaného jeho přímému smluvníku firmě E. Z<l!platíla, ježto prý se
této firmě za závazky žalovaného z obchodů 's touto firmou jím uzavře
ných zaručila. žalobkyně tvrdila, že tak učinila na základě
se
žalovaným. Než nižší soudy zjistily, že žalobkJně mčila za zalO1lar,éhO--_
firmě E. na základě svého obchodního spojení s touto firmou a nikoliv
na základě ujednámf se žalovaným a že proto zatížila ji firma E. do výše
ztráty žalovaným nekryté. Zjištěním tím je dovolaCÍ' soud vázán. Vzešel-Ii firmě E. protí žalovanému z obch.odů s ním uzavřených ža'lovatelný nárok na zaplacení částky, kterou firma E. žalobkyni zatížíla,
mohla se žalobkyně platně zaručití za její zaplacení a pří-slušel by pak
žalobkyni podle § 1358 obč. zák proti žalovanému> nárok na zaplacení
této částky. šlo by tu o ručení podle obchodního zákona (čl. 281), neboť
šlo při něm na straně věřitele _ tirmy E. - , která provowje obchody
podle čl. 272 č. 2 obeh. zák., a obchod podle' čl. 273 a 274 obch. z., "aktivní oprávnění žalobkyně ke sporu jako solidárního dlužníka by bylo
dáno ji-ž tílm, že firma E. přilpsala svou pohledávku za žalovaným žalobkyni k ti-ži. Ustanovení § 1351 obč. zák., jehož se napadený rozsudek
dovolává, by tu nepadalo na váhu. Ustanovení to by přišlo k platnosti jen, kdyby šlo o pohledávku z diferenčních obchodu, které se posuwjí podle ustanovení o sázce a hře (§§ 1271, 1272 obč. zflk.),takže
za dluhy z nich nelze záruku převzítí, neboť by se to přiči10 úmyslu
ziíJkonodáree. Jinak by se ovšem měla věc, nevzešel-Ii firmě E. žalovatelný nárok. žalovatelný náro'k firmě E. vzejíti nemohl, je-Ii správné
tvrzení žalovaného, že žalobkyně přijímala jeho rozkazy jako zástupkyně firmy E., neboť v tom případě jde předem uvedená vědomost
žalobkyně, že šlo žalovanému o uzavřeni di"erenčnich obchodů, na vrub
firmy E. jako její zmocnitelky. Zdali však žalobkyně byla zilstup-cem
firmy E., nebylo nížšími soudy zjištěno. Rovněž by nepříslušel firmě E.
žalovatelný nárok na zaplacení částky, kterou žalobkyni zatížila, vě
děla-Ii nebo z okolnosti usuzovati musila, že jde o obchody diferenční.
Obchody diferenční jsou podle judikatury obchody, pří nichž podle srovnalé vůle stran jsou vyloučeny právo, pokud se týče po-vinnost sku-leč
ného dodání, a odebrání, a kde mí'sto toho výslovně nebo mlčky - konkludentnim jednánim - jest ujednáno, že 111á býti placen jen rozdíl cen,
při čemž stačí, že tento úmysl má třeba jen jedna strana, avša'k druhá
strana o něm ví a podle něho si počíná, takže umožňu~e spo,lusmluvníku
uskutečnění jeho úmJslu (srov. rozh. 2402, 2427, 4440, 4660, 4703,
5893 Sb. n. s.). Byla-li firmě E. podstat,a obchodů žalovamým s ní uzavřených známa, šlo o nežalovatelný dluh žalovaného. ža,]ovaný nebyl
tedy povinen jej podle zákona zaplati,ti a zaplatila-li dluh ten za něho
ze zámky žalobkyně, nepřísluší jí, jak plyne z tQ!h~, co bylo předem
uvedeno, rovněž právo domilhati se žalobou na žalovamém jeho zaplacení. Zdali však tomu tak, nemůže dovolací soud posouditi pro nectostil!tek příslušných zjištění. Ježto nižší 'soudy, jak z uvedeného plyne,
neučinily zjištění potřebná k rozhodnutí spomé věci, není věc zralá
k rozhodnutí. Na prvním soudu bude, aby po případě za použití § 182
c. ř. s. doplnil řízení, učinil příslu,šné zjíštění a věc znovu rozhodl. Do-

. ..-' soud k řesvědčení že firmě E. vzešel proti žalovanému
jdou-ll nIz?' , / na ~a lacení částky kterou žalobkyni zatížila, bude
žalo~a~elnYa~;~~tí
da'lší~i námitk"mi 'žalovaného, že _za_žalovaný dl~h
Z
s.e !re maU z hrubé nedb"lostí žalobkyně po případe ze mu vzesla
vz ese l
"t .
pOhledá"ka započtemm nam, ana.
čís,
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K § 1154, odst. 2 obč. zák.
. _,
Mzdu vyměřenou za týden jest platíti i za dny svatecm ..
(Rozh. ze dne 2. října 1936, Rv I 1463/36.)
ž lobcí

zaměstnanci žalova'né obce, měli podle ta;i[ní smlo_uvy u~~d

o~ mzd~ týdenní Tvrdí,ce, že byly jím proto nepravem ,sra~eny z,le-

n.a~ mzdy částky za sváte'ční dny, kdy se nepracova-:o, doma-haJ! se rJ!Ch

~~pla,ty žalobou. ,P r v Ý s o u d uznal podle zaloby, o d v o a c I
s o u d žalobu zamttl.
Nel v Y š š í s o u d obnovi'l rozsudek prvého soudu.

D u vod y:
Tarifní smlouva rozeznává mezi, zaměstnanci ,na denní a na týden~~
plat. pokud jde o pouliční dráhy města L., dělníci vrchn, sta;V bobdr~l
t' d~nní lat ve výší uvedené v bodě II A) d) této. sn;lollvy. ao c, na=
skupiny dělníků vrchní stavby a kolekhvm sll;louva neobsa
:~.~I ustanovení o tom, zda 'se má či ne~á zaměs~n!ncum sr:'':I':1 plat
zal svátky, v níchž se nepracuje. Sporná ot,,~ka nemuz~ tedy byh res~na
podle kolektivní smlou'vy, která by byla rozhodnou len t~h~y, kdyby
obsahovala určité u:stanovení o ní, neboť p~k
.kole~hVn!sml~uva
edle pří:sl:ušných předpisů platila pro mdlv,du~I~1 ~Imebm, po~~r a
~. ravovala by vzájemný ,poměr stran též v pneme :spo,me sra~kr:
Jení-Ii tomu tak, jest pOll-ží,tí ustano'vení zákona, Jehoz ~yklad _~al.~z~
soudu, ři čemž nemá významu ll'stanovení ~ 914 obč:. zak., _nanzujlc,
lo-liko by soudce vyšeml obsah smlouvy, mko-II by. JI do~l!,oval neb
oprav~val. Podstatnou' známkou týdenní mzdy je, že Je ~:Y'merena_:ro~e
časové jednotky j.ednoho týdne (§ 1154, ~ds~. 2 ob,č. zak.). ~von te ::
týdenní mzda jednotný celek a nesejde pn m na vysled~u prac~ v Je~_
rrptlívých dnech vykonané, jako tomu je 'při ,~zdě z,a hodmy ne o mZ _e
denní nýbrž zál'eží jen na výsledku prace tydenm, ~ z t?hO plyne, z,;
mzdu' v měřenou za týden jest platiti í za dny svalečm. Nero-~~?~ne
je zda iástupci města chtěJí či nechtěJí kolektivní sml,ou-vu uz~vnt, Je~
z; . ředpokladu, že se zaměstnancům za 'svátky neplat~,. nebof zal ovana
nedosáJhla toho, aby příslušné ustano,vení bylo pOjato _do smlo,:vy,
nýbrž bylo ustanovení, dřívější. ~olektivní smlou~y o to:n,. ze se z,,~est=
nancům poskytu1je plat i za svatky, ve smlouve, o mz Jde, proste vy
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necháno a po:nechá~o tím řešení tbto otázky podle předpi'sů
Poho~utka a uče I pnvolení . nebY,1 t~diž vý,slovně položen za
nema tedy proJev, takovy pra'Vmho účinku, ježto jde tu
smlouvu (§ 901 obc. zak.). Ježto výše zažalovaného nároku
spornou" bylo žalobě vyhověno.
čís.
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K úči~nosti výpovědi služebního poměru zaměstnavatelem stačí Že
b~la ~?dana osabe, která byla podle předpisu poštovního řádu op',
n~, JI ~ zaměstnance přijmouti; zaměstnavatel může zaslati v;;;:
vědm dopIS na poslední jemu známou adresu zaměstnancovu.
(Rozh. ze dne 2. října 19'36, Rv 12011/36.)
2aIobce byl zamě'Stnán u žalované J'ako obchodn' cestuJ'I'cI'
. d
, t' d'l' ,
d
S uJe ses ,lne e ll! vypo~~dní lhůtou ke konci měsíce. V žalobě předne~l, ze dopIsem z 18. zán 1935 dostal výpověd' k 31. říjnu 1936 D .
90s el do Jeho bytu 19. září 193-5 a byl přijat jeho manželkou. Po:ně:!~~
zalobce byl ,n~ obcho~ní, cestě, dostal jej až po návratu 20. září 1935,
tedy opo~?ene. Domaha se proto na žalované mimo jiné též náhrad
pl~tu za radně danoUi výpovědní lhůtu. Niž š í s o u d y žalob'
:
nano~

~~

uu

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

'I od žalované dopisni papil' s předtiskem, kam cestuje a kde ho
m~terém hotelu zasUhne korespondence, a ač podle smlouvy měl z cesty
~enně referovati a uvésti misto ,pobytu, již ..neuv1iděl, kam mu mají. b~h
do isy zaslány. Opominul-Ir zalobce SVOJI, dočasnou adresu ozn~mlh
žaťované firmě, šlo to na jeho ~rub, ,zam<;stnavatelka n<;mo,hla tr,mto
'. ominutím býti přLpravena opravo v)"povedI a byla opravnena v'ypo~~dni dopis žalobci zaslati do místa jeho řádného pobytu na znamou
ji adresu:
čís.

15459.

K výkladu § 69 zák. ze dne 16. června 1894 čís. 63 z. z. pro Moravu.
Není třeba, aby schody v obytných domech byly opatřeny žerděmi
. na obou stranách.
(Rozh. ze dne 2. října 1936, RII 340/3'6.)
2a:lobkyně se na žalované domáhá náhrad~ škody tvrdíc, že se zr~·
nila pádem na schodišti v domě ža~ova~é, a z; se tak ,stalo 'prot~, ,;e
schodi.šlě nebylo opatřeno na strane zdl zerdl, J~k pTy to predpI,suJ~
§ 59 mOL. stav., řádu. P r v ý. s o u,d, zamítl ža10~u. O d vol a c 1
s o u d ulo'žIl prvemu soudu nove JednanI a rozhodnutI.

N e j v y Š š i s o u d zrušiv usnesení odvola:cího soudu ulnžil tomuln, by o ndvolání znovU rozhodl.
D ů vod y:

D ů vod y:
Ani P?dle zásad akceptační- teorie není třeba k účinnosti výpovědi
by vypovldaný nabylo ní vě?om~sti" stačí, že ho došla včas, a nesejd~
nat?m, kdy s,eznal obs~,h vy~ove~llIoho dopisu. Nebezpečí opožděného
dOjl:' ,nese ,o~s~m. vypo~IdaJlc.I', a'vsak v souzené věci nebyla dána výpove? opozctene,)ezto zalobcI byla dána dopisem ze dne 18. září 1935
a dosla na Jeho radno u adresu. do jeho trvalého bytu v P dne 19 ...
1935' ta k'ze meZI. t'-lmt o d,nem a ukončením lhůty šesti-týdenní
.
,..
(I. j.. zan
31.
njna 1935) byla zacho'vana: celá smluvená lhůta šesti týdnů (§ 902 obč,
zak.!. Z",kon ,~e'U'stanovuJe, že písemná výpověd' mu'sí býti doručena
zam~'StnancI ,pnmo do vlastních rukou, stačí, že byla ctódáma osobě,
ktera Jl za neho podle předpi'su poštovnlho řádu mohl-a přijati (smv.
č .. 14250 ~b. n. s',a 202~ Sb. m. ,spr.). V souzené věci byl výpovědní dopls~or,ucen, mamelce z~lobcove dne 19. září 1935, tedy včas; nebylo
p:okazano,..ze Jmenovana podle předpi,sů poštovního řádu nebyla oprávnen~ JeJ pnJmoutI. Neprávem vytý'ká žalobce, že dopis neměl mu býti
z~sla:n do Je,~o byt~, v P',.iežto ža'l?vaná, věděl,a; že je na cestách a že
ho tedy do!,:'~ nemuze dOJItI v P. Vzdyť za,lova:na nevěděla, kde žalobce
~ne 19. zan 1935 bude, ježto posledně hlásil firmě dne II. z;Hí 1935
ze mu korespondence mŮže býti zasílána do 16. zMi 1935 do M. a aČ

Pro město, kde se nehoda stala, platí, hledk k vypravení, schodů
v obytných domech, ustanovení, třetího odstavce § 69 zákona ze dne
16. června 1894 čís. 63 z. z. mOL, podle něhož »mějtež« hlavni schndy
v budovách dvoupatrových aspoň no m, v budovách něko,lika,patrových
aspoň 1'30 m světlosti a bUlďtež žerděmi k p~idržován,í, kro,mě toho pak
buďtež na všech volných místech opatřeny zabradHm, ktere Jest z ohm"
vzdorného materiálu zděláno a má výšlm jednoho metru měřenou od
hrany stu'Pně v pravém úhlu k povrchu zábradlí. Toto u'stanovení nebylo
změněno ani úkonem ze dne 16. června 1914 či,s. 39 z. z., ani zákonem
ze dne 23. května 19-19 čís. 277 Sb. z. a n. Z tohoto doslovu: zákona,
zvláště pak z výra,zů »žerdě«, »kromě toho« a »zibradlí« nel:ze dovozovati, ja:k se mylně odvolací soud snaží, že by žerdě k přLdržování ~~
sHy býti v každém případě upevněny na obou stranachschodrste.
V souzeném případě nebylo žalobkyní' nic tvrzeno, že výstavba schodll
jest takového rázu, jenž by vyžadoval upevněni ochranných že;-dí' po
.obou stranách schodiště. Je-Ii zábradlí na volném koncr schodu opatřeno dřevěným madlem k přLdržování, nelze schvalovati názor ?dvolacího soudu, podle něhož prý žalovaná mčí podle § 1311 obč. zak. z~
škodu žalobkyni způ,sobenou proto, že neopatřila schodiště v d0r;'e
svrchu uvedeném žerděmi po jeho obou stranách. Za toholo stavu veCí

~

Cis. 15460

~
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~ p.O'~ěvadž žalO'bkyně O'dvO'láním napadla rozsudek
Je~lne s tohoto hledi-ska, není v souzeném ·přlpadě

soudu první
ani skutkov'h
' , rozsudku soudu prvního odvolacím
e o,
Pravm'h o po dkl,ad'w pro zrusem
dem vyslovene.
čís.

15460.

I při ~avení ~kladní knížky pro dlužné daně nenabývá stát
~tainého prava a naroku, nýbrž jenom tolik práv a nároků kolik
selo povinnému jako věřiteli.
'

(Rozh. ze dne 2. ří~na 1936, Rv II 974/34.)
Berní úřad na základě ~ykonatelného výkazu daňo,vých ne.dol,!a'tku
Samsona Sch-a zabavIl u neho vokladní knížku žalované banky
sMt př:dložil t~to knížku žalO'vané bance k výplatě, jež byla UC,lJfP'l>
S poznamkou, ze na vkladní kní.žku tu není nic vloženo, t. j. že knížk
byla, vydana, a,le k vkl'adu mělo dojíti teprve po události jež vÚbe~
n,enastala. Ježto vkladní kníŽ!ka nemá zevně žádné závady ~ení, váza' " '.
kIIl,em a nebylo stran ní, zavedeno umořovací
, nříz;pn.ii
a
am' h
- :sl·em, am"vln
a ta,ke nekbyla Istfž€dna jiným úředním zákazem, žádá žalobce, by žalo_
vana ban a oya O' souzena k zaplacení zažalované částky proti vydá .
vkladní kn!žky. ~ i ž š í s o u d y. uznaly podle žaloby. Ne j v yš;:
s o u d ulozl! prvemu soudu nové Jedháni a rozhodnutí.
v'

o ů vod y:
Netřeba se podrobně obírati právní pavahou knížky, která je základem sporu. Podle přednesu žaluFcí strany byla ona knížka zabavena
v berní ,exekuci, v bytě dlužníka Samsona Sch. Stalo se to tedy podle
§ 3~5 z",ko~",čl's. 76/;:7S'b. z. a ll:, který je O'bdobou předpisu § 296
ex. L, ? nemz ;se z.mInuJ; procesm soud. Zabavením, k němuž dojde
podle tec}1to mlst .~a'konnych: ne,mění se nic n? tom, že v podstatě jde
o P?hledavkL~ a, Je]! zab.avem a ze ona pohledavka musí býti v případě
p:otr:by vym~h,ana (§ 297, pO'sl. odst. ex. ř.), a to jako pohledávka povl,nneho, dluzmka, k.ter~ je základe!" a předmětem exekučního práva
za?tavmh? Vystwpuje:h. ve s'~oru Jako žalující strana československý
stat, ktery b'yl v. be;m exekUCI vymáhajídm věmelem, nelze mu upříti
aktwnr leglhma,cl,. treb~s se neopíral. výslovně O' to, že se tak děje ve
s~y:slu ,§ 39~ zak.o~a.čls. ~6/27 Sb., Jenom proto, že buduje své oprávneul k z~~obe steJ.ne Jako zalobní nárok sám na skutečno-sti, že je držitelem kmzky. Jde Jenom o hmotněprávní otázku zda mu totiož žalobuí
~árok, př!sluši. Po, meritální ~trá~:e nelze sO.?hl'a'~iti s názorem žalující,
ze J~JI' n~rok ~a. vy:pla-tu, Je dan Jrz samOoU drzbou kní'žky za všech okol?osh a ze prl', Je J,ako' nepo~statná náhoda nerozhodné, co prý uvedla
Jenom k .vysvetlem o tom, pk nabyla držby, totiž že kní'žku zabavila
v exekucI. Zabavením knížky, i kdyby šlo skutečně O' ,knížku té povahy

rávní, jak to vyličuje žalující, nabyla žalující jenam ústa~ni~o pr,á~a
Pohledávce svého dlužníka, tedy jenom pokud SI sam JeJ! dluzn:k
~~ě) právem činiti nároky n~ zák!aJd~,d~žbykníž~y eroti žalo~lrné s~rane;
. nom tyto jeho nároky muže zalll]loCl uplatmtI, trebas svym Jm,enem,
Jeřece jell v jeho zastoupení. Nenabývá samostatného práva a narO'k~,
p 'brž J'enom tO'lik .práv a nárO'ků, kolik příslušelo pO'vlnnému Jako veny
b ť'
'
d
řiteli. V tom dlužno dáti dO'volatelce za pravdu., ne o vec s,e ma v po,statě stejně jako při zabavení jiné pohledá,"k~ (~ 308 e~. 1.). Jak~ zastupce věřitelílv musí žalující- čeliti vše.m ná'!"I't~am, ktere, by, byl'a zalovaná směla s úspěchem uplatmtI protI .pO'vlnnemu, z~ neh~z vystupuje
ja.ko procurator in re,~, suam, k?.l"by, on vys:upoval pko zalobce; N~
měly tedy pravdu mZSl soudy, Jesthze 'Po~azovoaly za n;roz.~o,dne namilky uplatňované z osoby Samsoua S~h . lak,o' au·~tor~, ~aluJlcl strany.
Nesejde ovšem na tom, zda, tento povamJe narok zaluJI~I za ()po~stat
něriý, zda by byl sám nárok upl~tnil ~ proč .tak neUČInIl, proto!,e po
právní stránce nemůže po zabavem o nar.oku dIsponovat ua wko; zal obkyně, ale přijde na objektivní skutečnostJ.. K~yby ~ylo pravd,a, ze S~m
son Sch. znat pr"vý stav věci a kdyby se ukazalo pko pravy stav veCI,
že vkladní kní,žka vystaven", byla jenom z och?ty pro Sch-~vu dcer:~ pro
případ jejího z"snoub~ní\, .~ němu~. vš~k ne~O'slo, ,ne?o take ~ro ,le]l babičku a že tu vpravde neslo 00 neJaky pomer pravm s valutarmm podklade:n a o žádnou úpůjčku (ani úvěr), pak by ovšem žalovaná právem
byla mohla Samsonu Sch. vytýkati ,ob~~slnost, uplatniti e;,ceptiO'lle~
doli, protože by si Seh. jako obmyslny drzltel nemo~1 ČlnI~1 naro.k~ z ~~e
vkladní knížky; žalOovaná smí tuto námllku uplatnil! take prol! zalu]Icl
stráně, aniž zatím sejde na tom, zda tato byla bonae !idei při proved~m
exekuce, l<ldyž tu vystupuje jenom jakO' ústupce Samsona Sch. Nejde
tu, právě O' ony zcela odlišné případy, o nichž se žal;,jíd zmiň~je ve
sporu, protože jí l1ebylaloní,~ka ani dobra~olně o~evzdan~" a~m dana na
mústě placeni a ani nejde o COTpUS dehctI, a netreba am reslÍ!, Jak b~
věc bylO posOouditi v tako,vých právě u'vedených přIlpadech. Pr,oces nI
soud považoval sice (podle svého mylného stanovIska) onu na~ltku
žalované v celém jejím sku1100vém podkladu za n.erozhodnou, presto
však učini'l ji předmětem průvodního řízení, jehož výsledky uvádi v,dúvodech na zákk,dě vý,povědi slyšených svědků .. rozsudku. se vYl~dru!,e
sice pr.oce,sni 's'oud tak, jako by byl vzal jejIch obsah z~ prok,a~any.
Protože však sám dále prohlásil obsah ten za nerozhodny, nem ]lsta,
zda ony výpovědi zkoumal ta!ké po stránce průvodní a zda slla,ct nez.amýšlel uvésti jenom obsah oněch výp~vědi jak,O" sOou~ást sk,~:koveho deje
rozsudku. žalující strana, která zviltěZlla, nemela ovsem pncrny k od~o
lání, nepodala plrk lrni odvolací sdělení; ani z protokolu sepsaneh.o pr~~
odvol"cim soudem, ani z odvolacího ro'zsudku! nem zJevllo, zda zalu'JIcl
strana k obsahu oněch výpovědi zaujala nějaké stan?vlsko v odv.olac~rr~
řízeni ale ani z dovolací odpovědi nelze usouditI, ze bybyl,a zatuFcl
stran~ uznala správnO'st oněch výpovědí. PrO'tože pak dovolací soud
tuto závadu nemůže odstraniti, nezbylo než zru.šiti ~ba r?zsu~ky,. p:otože není jisto, byla-Ii věc co do prúvodní hodnoty onech dukazu a JeJIch
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probrána před sOlldem procesním, a umožniti tak, aby procesní
soud nyní podle změněného prá,mího hledi,ska nahoře vyznačeného
znovu rozhodl a aby se tak stmnám umožnilo dos,;hnouti přezkumu jeho
skutkového zjištění u s@du odvolacího.
čis.

15461.

Dodanie a odobranie tovaru za hotové ciel'om ďalšieho prevodzo_
vania úpadcovho obchodu nie je odporovatel'ným úkonom podl'a § 30
konk. por.
(Rozh. z 2. októbra 1936, Rv III 895/35.)
Správca konkurznej podstaty upadlého potravného družstva domáhal sa žal:obou, oprenouo § 30 komk. por., toho, aby platby, vykonané
upadlým družstvom žalovanému družstvu po 7. septembri 1931 v celkovej čiastke 36.75ľ85 Kč, boly vyhlásené za bezúčinné proti ko'nkmzným verHe!'om a aby žalované družstvo bolo uznané povinným . tú to
SUmu i s úrokami zaplatiť v prospech konkurznej podstaty.
S ú d I. s lol i c e ža,lobu zamietol, o d vol a c í s ú d jeho rozsudok zmeni! a žalobe vyhove!.
.
N a j vy Š š í 's ú d vyhovel žalobe len po výšku 3.976.40 Kč, inak
žalobu zamieto!. Zamietacú časť svojho rozhod:nutia 'O d·6 v od n i I
takto:
Podl'a výpisu z kníh, pripojeného ža,lovaným družstvom, ktorý nebol
za sporu namietaný, staly sa odporované platby od ll. septembra 1931
až do 23. jamrára 1932 inklll'zíve, a žalované družstvo dodalo upadlému
družstvu tovar naposledy dňa 21. jan'llára 1932. (Kúpopredajná smluva
dotyone tovaru, dodaného účtom za dňa 3. !ebmára 1932, bola stornovaná pod!'a z,;pisu za dňa 18. lebruára 1932 na strane »Dal«.)
Z porovnania položiek citovanéh'O výpisu z knih na strane »Má dať«
s pol'Ůžkami na stmne »Dak plynie, že položky na strane »Dal« za dňa
ll. a 26. septembra, 8. a 22. okMbra a 23. decembra 1931 a zo dňa 14.
januMa 1932 sú platby za kúpnll cenu tovam, dodamého žalovaným
družstvom upadlému družstvu pod!'a pol'Ožiek strany »Má dať« zo dňa
10. a 24. septembra, 7. a 21.0któbra a 21. decembra 1931, a'ko aj zo
dňa 7. januára 1932. Zrejmé je to z toho, že sumy t'ýchto p'Ůložiek sú
r~vnaké a že platby staly sa v poslednom príp'ade sledmy deň, v os,kltnych prí:padoch však vždy priamo nasledujúci alebo druhý nasleduj1úcí
deň po dodaní tovaru. VysvHá ďalej z tohoto výpilsu. z kníh aj to, že
aj osta,tné platby staly sa vždy alebo v teň deň, keď bol tovar dodaný,
a,lebo 1-2 dni po dodaní tovaru, vyjmúc poukaz za dňa 13. januára
1932 v sume 716 Kč 65 h.
.
Z toh'O plynie, že žalované družstvo - alko to tvrdí, - dodávalo
v kritickej dobe upadlému dmžstvu, 's,kutočne iba za hotové penilaze
tovar, i ked' toto dmžstvo mimo' toho pla'tilo niečo aj n,a sv oj starý dlh.

Nebolo zistené (ba ani tvrdené) a pre nedost~,t?k toho,!o ziste~ia nie
. ku.tkovy' sta,v napadnutý že by tovar dodany zalovanym dmzstvom
Je sdlému družs'tvu nebol mal
'takú
k
b I "t . '
v podl'a
cenu, '
2i a . o a uc ovana zan ,
~ft~vaného v}'pisu z kníh, preto pri posúdení tej:to věci treba vychadza!
zos ta.noviska, že kúpeny' tovar mal skutočne tú hodnotu,, klorá
'. h bola
k' zan.
'čtovaná a tak že nakúpením tohoto tovaru a zapl<t1emm je O' . u~nej
~eiUY nezhoršil sa majelko,;ý sta~ upadlého družstva, leb'Ů ono obdrzalo
tovar v takej hodnote, koIko zan zaplahlo..
'v
.
podl'a nenapactrmtého zistema odvolaCleho sudu upadle druzstvo, za10 obchod v polovici lebruára 1932 (teda už po posledne] dodavke
vre o posledne,; platbe) a tak do za<vret1a obchodu tovar potrebovalo.
a
p
' že ked' ulpacllé družstvo kupovalo od zaI ovane'h o druz:
Z toho
plynie,
stva odo dňa 10. septembra 1931 do dňa 21. janu~ra 1932 to~ar pro~l
IMeniu v hoto,vosti, úmysel jeho nebol ten, ab~ pos,lmdtl'O svo]lch ven;el'Ov, ale že činilo tak preto, ahy mohlO' d'al.ej obchodova,f, čo, mohlo
byť prípadne aj záujmom jeho 'Ů'statných ventel'~v.
, .
Zaloh" je tedy bezúkladná, poklid' sa dom<rha vrate?la tOh'Ů" ČO
upadl~ družstvo platilo t1tulorn kúpnej celUy t'Ůvaru" dodaneho mu za,lovaným družstvom v dobe od 7. septembra 1931.
v

čis.

v

15462.

Zaplatil-li vydražitel knihovně zajištěnou pohled~v~~: kterou p~evzal

započtením na nejvyšši podáni, před rozvrhem neJvysstho podáni, ne-

mění se tfm práva účastnfků odkázaných na nejvyšší podáni a nemusí
vydražitel prihlásiti onu pohledávku k rozvrhu.
(Rozh. ze dne 3. října 1936, R I 948/36.)
P r v Ý s o u d rozvrhuje t1ejvyš~í I;0dání př.iká~:} z n,ěh,o Adolfu
a Fridě J-ovÝlll mčitou částku zap'Ů'ctemm na neJvyssl P?:d~nl, ~ nevyhověl odporu zacdně,j.šího věřitele podacnému prol! tomuto pnkazam proto,
že pohledávka ta byla vydražitelem již úplně m<tnželům J-ovým }aplacena a byl povolen pwto její v.0maz. Reku r s'n í,s Dud ne~nkaz"v
na pohledáViku manželů J-ových nic ull'Ůž!1 prvém~ soudu, by ~as~ku tu
mzděHI dalšf,n věřitelům. D ů VIO d y: Nazor prvehO' soudce, ze je pro
přiká"ání <pOhledávky směrodatný knih'Ovní stav v době udělení příklepu,
nikoH však v době rozvrhu nejvyššíh'O podání, je J?ylný. Již,podle usla:
novení § 224 ex. ř. je z nejvyššího pod,;ní zapra':.'l! pO'hledavky ,:znvkle
až do rozvrhu nejvyššíhopodwní. :éž § 210 ex. r. J?lu~!"pro spr.a~nO'st
tohoto názoru. V ,čas roku nařízeneho k rO'zvrhu ne]vysslho podam byl
výma" pohledávky Adolfa a Frídy J-ovýoh povolen a je Ihostei:,é, zda
byl výmaz ten v knize po'zemko'vé již vykoná~ či voe. po~ěvadz ;klad
výma,zu byl již povolen, pro pořadí vymazu Je vzdy smerodatny de:n
dojití žádosti (§ 29 knih. zák.) "pohledávka byla v d'Obě rozvrhu ne!vyššího podání zaplacena, byl by jen vydražitel opr,;vn~n Ž<'tdacti o rřl
kázání této' pohledávky. Toto pr<Ílvo však nevykonal, takze na jeho mls10
nastupuji následující hypotekárnf věři[elé.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnescení prvého soudu.
Civi1nl rozhodnuti XVlII.
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883

882
Důvody:

"' Zaplatil-Ii vydražitel pohledávku knihovně
"'ť
JIm nemovi,tosti, týká se placení to pouze
T Z~JIS eno~ na
jím
hypotekámím
po?,eru mezi nim •.. •
byl~ by exekučnímu soudu při rozvrhu respekt m, ~ n~t~e p~měr, jejž
cemm nebyla nijak dotčena a ze'ména ner ,,;JVa k z ,Jl Oll!m zapla_
podání odkázaných účastníků a InebYlo do~~S,!flla s~ pra,~~ na nejvyšší
P?dání S1<mo. Nebylo proto po'třebí aby vydr:~~te~npl o~~z~;e~o neJvyšší
sam k rozvrhu přihlašoval TotéŽ I t"
. e av u onu pak
d?:,ku ,onu neb její pří'sluš~nství k ,$a~~~íP~;Z,~I-h vydr,ažitel pohletyoe prevzetím splnil jen za souhlas
; !m, o pla<;emm, pokud se
svoji povinnost ve smyslu zákona (§ ~ 5~prav~eneho kll!hovní~o věřitele
snad dříve, nepouži.v práva k punel í "ex.}.), a nerozh?duJe, platil-Ii
ex. ř. To nemuže mu b'ť . 'k! k n ~ypovedl poskytnuteho mu § 153
. .
y I ll! em na ujmu Rekursní
d'
.
' , ' sou pravem SIce
vyslovl'l, že exekuční' soudce musf'"k bl: d
n. s. Č. 5168, při rozvrhu ne'v šŠí~1O .~danl
~ .ov~:de?,o ~ rozhodnutí Sb.
s-t'avu vydr1<žených nemovi!os-tl tak
. P?l
pllhhzetI ke knihoV'ní.mu

dotyčným

převzatým

vě~~~I~ll!hO

?

~;J~t~~l~~í~eu
v:~~~:iit~a~r~cť~~in;Yk~~~:~~
t~;řr~:~l~r'p~.~f~dZ~~;Šj~~
vykonav toto právo z'' b'l . '
, ' . ",y~e JIm prevzaté, a že ne-

do zástav,níbo místa o~~op;ac:~;: (a~],edufclc)h hypo'tekárních věřHelu
vydražitelova neměla by ,p~e~~e lm uprazdněného. Dotyčná
jen vysloveno, že má sám sobě. oZ;1 n~ o smyslu, ne~D.ť by tím byio
ttl'díž o pouhý účetnický form r p, edavku tu, zapmvI,tl, a šlo by tu
ního soudu došlo by však
a Iksmtučs. Napadenym rozhodnutím rekms, ,
ve s u e nostl k z'výšení
. "'h
' .
o zml'flenoll' částku vydražitel'em ji' . . '
nej;vyssl
o podam
če
by, musil
Zl e nepmvem zDacne poškozen a h
t k' .' ,,'.
y y vy ravyčerpání rozdělované . od,
. YPo"e arm veTltelé, na něž se pro
a nezákonně obohaceniP p~~altY"nlc JIIZ do,stati nemělo, bezduvodně
. ' ns USl proto vydražiteli
'
b' ·t·
protI usnesení rekmsního s.oudu které .
, . "
pravo ranI! se
jímž se domáhá výroku abčá~tk 5 Je pra':,ne mylné. Rekursu jeho,
IMnželům Adolfu a Bedfišc:J-Ov' a bO.O DD K..S s pns~. byla přikázána
hlásHi' včas svoji hypotekárn'
Y:~t' ylo tUdlZ ~yhovetJ, když tito při
vrhu tak, že ka, itálmá
,e ,zaJIs ~nou,pohled~vku' 50:000 Kč k rD'Zdá!1!, kdežto za~rželé úr;[:r~.~~~~ ;~evzJt; zap?ctenl1u n~ nejvyšší pohlasku se i při rozvrhovém roku olvol'~~P acemm, a kdyz na tuto při-

přihláška

~;tef]0u

vÝ~r~ži,tel zapra~t~~~~~;e;~~;~~~u~~~ tt t~VZ1<dOU,

čís,

15463,

Z,mate~no~t ~dvolacího řízení'

chozun prerusem pokračováno ve sporu
v konkursu přihlášen a zjištěn.
'
·(Rozh. ze dne 3.
Srov. rozll.

čís.

14374.

října

!oz~udIru,bylo-Ii po předačkoli byl zažalovaný nárok

I

1936, Rv 1 1634/34.)

Do rozsudku prvého soudu, jímž bylo vyhověno žalobě, podala žalovaná pozůstalost od'Volání. Za odvolacího řízení byl na její- jmění prohlášen konkurs, což prvý soud oznámil odvolacímu soudu, který poté
odvolací řízení přerušíl, pokračoval však v něm, když žalobkyně navrhla, aby v přerušeném řízení bylo podle §§ 8, odst. 2, 3, 115 konk. ř.
'poluačováno. Ve věcí samé o d vol a c i s o u d nevyhověl odvolání
rozhOdnuv o pohledávce, již správce konkursní podstaty uznal.
N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudek odvolacího soudu pro zmateč.. no st a návrh na pokračování řízení odmíitl.
D u vod y:
.

podle § 8 (1) konk. ř. se přerušují prohlášením konkmsU" veškeré
zahájené spory, v kterých jest úpadce žalobcem nebo žalovaným mimo
spory o nároky, které se vůbec netýkají jmění n,Hežejícího do konkursní
podstaty. podle § 8 (3) k. ř. lze ve sporech o nároky, které jest v konkursll přihláSit,i, pOkr,ačovati' až po zkušehním roku. Z ustainovení §§ 63,
111 a 112 až 115 k. ř. plyne, že pokračovati lze jen ve sporech o popřených pohledávkách (Sb. n. s. čís. 14374). Pohledávky v konkursu
zjištěné, t. j. správcem podstaty uznané a žád'ným z konkursních věři,telil
k tomu oprávněných nepopřené" ani úpadcem výslovně nepopřené, mohou býti vymáhllny proti dlužníktl' (úpadci) exekucí podle zápisukonkursního komisaře v seznamu přihlášek. Věřitel nabývá ttl' exekučního
tittl'lll se všemi účinky pravoplatného a vykonatelného rozsudku, takž,e
pokračovati vc sporu o pohledávce takové je nelpřípuslné a zmatečné,
je~to uplatnění nároku v konkursu zjištěných vyhrazuje zákon jen exe. kUičnímu řízení a tím jest tedy poř1<d práva vyloučen. V souzeném pří
padě oznwmil okresní soud odvolacímu soudu, že na jmění pozůstalosti
po Bolmmilu Š. byli prohlášen konkurs. Odvol-ací sotl'd přerušil pak Hzení.
podiťním ze dne 1. prosince 1933 navrhla žalobkyně, aby se pokračo
valo v přerušeném sporu podle §§ 8 (2,3) a 115 k. ř. se správcem konkursni.poclstaty Dr. P. Tento poukázal v podwní ze dne 24. ledna 1934,
že uznal v konkursu mimo jiné všecky pohledávky v tomto sporu zažalované. Odvolací soud při'PustH a provedl důkaz konkursním spi,sem a
nvedl v důvodech svého rozsudku v tomto směru jen, »že žalobkyně
přihlásila v konkursu částku 12.532 Kč 85 h, konkurslní správce uznal
z ní 7.844 Kč, aniž uvedl, kolik uznává ze zažalované pohledávky, že
žalobkyně byla vzhledem k tomtl' poukázwna usnesením konkursního komisaře, aby se domáhala na konkurs'ním správci popřeného nárokU' 1< že
žalobkyně nemohla, protože S!por byl již v běhu, nic jiného podnill<nouti
než navrhnouti., aby byla v něm se správcem konkursní pods,taty po~
. kračováno, 1< že ten teprve podánim ze dne 25. ledna 1934 sdělil, že
jeho uznáni se vzlahova,lo na všechny účty uplatňovO!né tímto sporem«,
V dovolání uplatňuje žalovaný mimo jiné i zmatečnost odvo,lacího řízení,
kterou shledává i v tom, že bylo v něm pokračováno, ač sporná pohledávka byla v konkursU! u-znána. K zjištěni toh<lto dovo,lacího duvodu
zmO!teonosti bylo konáno šetření podle § 509 (3) c. ř. s. a bylo zjíšt~no,
56'
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-- CIS.

j

!:14M -

15465 _

-

čís.

15465 885

že uznání knnkursnírho správce se vztaho I '
,
.
v rom~o s
- I'
. ,va o I na vseoky ~UHI,'aa"kv<
, . '.' p~m za,~a 'o,,"::ane. Z konkursních spi,sů jest také.
. '. ,
z konkurslllch ventelu k tomu oprávněn' ch an' "
, ' , ze,
v konkursu nepopřela Spor měl tedy zůs~af ,I upadkyne vyslovne
pokračovati. Sta'lo-li 'se tak trpí dal'" '" I p;erusen a nemělo se v
Sl nzem 1 ro,zsudek zmatečnost'
I,
J

'

čís. 15464.

Dovolání podané do soudního protokolu jest odmítnouti.
(Rozh. ze dne 3. říj-na 1936, Rv I 981/35.)
Stejně: Sb. n. s. čís. 8598.

Ne'J v y s'-.
S I S o u d odmI,tl dovolání žwlovwného "
b I
u okresního soudu' v H. jako dožádaného
'd byd'!~~ , Y,o seps~no
do protokollU.
sou U,lste zalovaneho
Důvody:

5~6e~s~n~ dOp~~~lání ,~o youddního ,p;otokolu odporuje nejen předpisu
, , : ..,
e ne oz se· ovolanl musí státi podáním (§ 74 '
j'
nybrz I výslovnému předpisu § 507 posl odst'
dl
,c. r~ s. ,
může by'ti
ď' d l ' .
.
. c. r. s., po' e neho'z ne
, po "'nI. ovo acírho spi,su nahrazeno prohlášením d
d 'hprotokolu. Bylo-I'I dovoIání vzneseno ve formě n "
;0 SOu nt o
slovného zákazu zá!kon~, nemohla býti tato ;ada ';'Pnpustne, pO?Ie vý.~~~~~ u§' ~~u~u !epsaJný ,byldo~at;čně podepsán n~~~~~:~:~lm'N~~;:~~
. r. s. nem tu mozllla protože se p' d .
.
málních vad nehod~ ~'a, tento Pfípad 'a protože do~;oi~~sífhů~~P~~v~á~':
?,PlynUtla. dO ?ovoI':nt zalovaneho nelze zahájiti zá!konné ří>ze~í a byl~
Je pro o' o mltnoutl podle § 507 c. ř. s. (Sb. n. s. čís. 8598).
§

čís. 15465.

Při žalobě o obn'Ůvu jest dbáti s'Ůudu z ú řad u, zda uplatnění
nových skutko'vých okolno'"tj. nebo průvodů podle § 530 Č. 7 c. ř. s. nebylo bez viny strany za obn-o.vu· žádající, možné do té doby, než ústní
jednání v hlavní věd bylo skončeno (Sb. n. s. čís. 5541 a 8131). Na žalobci jest, aby pří'slušný přednes ve smyslu posledního odstavce § 530
.. c. ř. s. v žalobě učinil, a náležitě opodstatnil a pod důkaz po,g!tavil, že
nedopustil se v tom směru nijaké nepeč1Jivosti neb liknavosti a že tedy
skutečně hez své viny naprosto nemohl dotčené nové 'skutkové okolnosti a :průvody v prvé stoMci uplaJtnHi. Na pouhé okolnosti, zda o noných těchto okolnostech a průvoodech v z"kladním sporu věděl čili nic,
. nezáleží. MohJ...]i však žalobce předpokládati, že určité osoby budou
něco o věci věděti, měl po nkh pátrati ji,ž V hlavním sporu. Shora uvedená povinnost soudu z úřadu' mu uložená zaJvazujesoud k tím větší
přf.snosti, jde-li o obnovu. sporu o rozluku manželství, kdy jest soudu
záko.nem uloženo, aby z moci úřední braJI v ochra,nu platný sňatek proti
všelikému svévolnémuodlporu (§ 14 dvor. dekr. z 23. srpna 1819
Č. 1595 Sb. z. s. a § 10 nař. min. sprav. z 9. prosince 1897 č. 283 ř. z.),
a kdy j de o to, aby manželství bylo udrženo případně aby ,nemohlo doj:iti k jeho zrušení bez zá!konem uznanýoh důvodů. Žalobce v sOll'«eném
případě pouze uvedl, že se o' nových prův,odnich prostředcích o dzoložství žalované do'věděl dne 4. srpna 1935 od jistého Eduarda J., kdy
se mu podařilo tohoto dne vyp<ltrati adresu jmenovaného svědka prostřednictvím policie v K. Avšak ji,ž v zá!kladním sporu ro-zlukovém žalobce dne 22. června 1928 uváděl, že žalovaná měla s ji-stým agentem J.
důvěrný poměr a že ten sám v}"pmvoval, že se žalovanou tělesně obcova,l a vedlo tom za svědka pouze rolnika Jana O. v H. Ten b}"1 též
u procesního soudu za příiomno-s,u žalobcovy dne 26. záři 1928 vyslechnut a také vypo'Věděl, že mluvH se zmíněným agentem, který se
ptal na nějakou ženskou, již popisuval a jejíž bydHště označoval uvedením ulice, že však svědek nepo'mal z toho určitě, že by se jednalo
o žalovanou.
tom, že by podnikl všechny kroky, aby ",dresu tohoto
svědka po případě i ostatn'Í'ch svědků již v původlním spom mohl soudu
oznámiti, a že všechny tyto jeho kroky přes veškerou jeho námahu a píli
se setkaly s nezdarem, žalobce vůbec nic ani netvrdil, Hm méně
důkazy neb osvědčení o tom nabídL ZaJ shora dotčeného stavu věd mohl
však žaJlobce po prvuvedeném svědku J. již hned za pů,vodního sporu
pá,trati a od něho' potřebné důkazy o ci'zoložství žalované si Qpatřiti.
Ze shora uvedeného j;e paJtrné, že žalobce při opaiřovilní si pn1vodů
o cizoložství žalované nep'Ůčínal si nijak bedlivě, naJopak že se o zjištění
adres příslušných svědků vůbec nestaral aneb aspoň ne náležitě staral.
Když ve ~poru o obnovu ani netvrdR, lim méně prokiuzal, že nic nezanedbal, co mu proces,ní povinnost opatřiti si pro původní spor náležité
důkazy o cizoložsltví žalovalné ukláda'la, pak není tu dána zákl<ldní podmínka při-pustnusti žaloby o obnovu.

°

K výkladu § 530, posl. odst. c. ř. s.

..... ~~~ !O~hodují:í O žalobě O obnovu jest povinen dbáti z úřad . zd
J"" "",,,ecne o nove skutkové okolnosti nebo o
U,
a
Plukruvody p,?dle § 530 čís. 7
c. ř. 8., zejména jde-Ii o obnovu """ru'
~... ~
o roz u manzelstvi.
(Rozh. ze dne 3. říjnaJ 1936, Rv II 601/36.)
N i;ž š í s o u d Y vyhověly ž"'lobě o . b ,
ňov~1 jako novou skutečnost podle § 530 g., n~vu,

o ů vod y:

" ,

'! 'I11Z .zalo?ce .u!,laJt-·
vane své m",nželk zr ,"I
..
" , :s. c. r. s. ctzol'Ozstvl za1ojeho manželství- s~' žal~~!n~~Z~U~:k;,t,;;z ~aloba žalob~ova ,na rozluku
žellství- ~tran rozlučuje z viny 060u s-tr~~nuta, a vyslovIly, ze se manN e J vy Š š í s o ll' d zamítl žalobu o obnovu.

-

Čís.

15466 -

15467 _ ..

-

Čís.

15468 -
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čís.

15466.

Do rozhodnuti rekursn/ho soudu týkajícího
" ravy
vitosti povolené jako prozatúnní op'atření l'estsedOnuclen~ 8pkur neNo'
vo aCl re s nepři_
pustný.
(Rozh. ze dne 5. října 1936, R I 785/36.)
Rek u r sní s o u d částečně vyhověl a čá t - .,
usnesení prvého soudu vydaných ve věci vnuce s ,ecne zaml.! rekursy do
promtímní opatřenÍ.
ne sprá'Vy povolené jako
N e j vy

Š

š í s o u d odmítl dovolací rekurs.
Důvody:

o dovolací
tře m.
' P od Ie § 402,
odstJde2 ex
_
_rekurs
. _I vle věci prowtímního op
I a
-:
. r. ve znenl c . II, odst. 2 z,"kona čís. 251/34 S'
_.
a
proh rozhodnutím soudlul druhé stolke ve věcech . t?' z;h naL ~enl
damch opravných prostředků.
plOza lmnI o opatrení

čís.

15467.

J~ je poso~diti .s hlediska §§ 1036, 1037 obč. zák. nárok advokátův
:.pr~ce ~dl1bikuut~ proto, by chovanec zbavený pro chorobu úplně
epravno~t1

yI z ustavu choromyslných

(Rozb. ze dne 5.

října

propuštěn.

1936, R I 816/36.)

~a1obce jehož žaloba na zaplacení palmámího účtu roti žalovanem;t ?yla;pravoplatně zamítnuta - žaluje nyní žalovantho na 7acastky
a jako žalobní důvod
.placem -teto
žiltosti
I
' h ' znova
k
' uva'd"1, ze o b's t aral zaleku z~~va_ne o j~ o je~na'tel bez přikazu. K odůvodnění svého ná~Ol
uvadl, ze manzelka zalovaného ho žádala aby pomohl ...
ývalé~u m~žellt, který byl chován v ústavu 'choromyslnýc~ ~ej~Te~
~,~s,~a l~dskostl a. spravedln?sti pr01'evll žalobce ochotu tohoto Úkolu se
l.mohut~ ha dav Sl pod:t1P~a!J plnou moc. žalovil!ným učinil v lednu 1935
navr
leo
vlastmm
jmenem,aby
_
..
_
z-al·
oVil!ny' b
. y I zbaven svéprávnosti
pouz~ c~ste~ne a b~ byla jeho opatrovnice zbav-ena této lunkce P r v Ý
je~~"ní ~a~~~~o~~~::'1. O d vol a c í s o u d 'uložil prvému so~du nové
I

I

~

e j v y Š š í S o II d zrušÍ'! usnesení odvol,acího soudu a tomuto
aby o odvolání žalobcově znovu ro,vhodl.
-

887

u sou.du, by jeho nynější manželka byla zbavena funkce opatrovníka
a on byl propuštěn z ústavu, že žalobce kona·1 potřebná šetření a podal
příslušnou žádost u soudu za žalovaného. Poněvadž ten byl v době,
· kdy podepsal plnou moC pro žalobce, úplně zbaven sv~právnosti, jest
· pro nárok žalobcův proti žalovanému rozhodné, zdali žalobce svou čin
nost vyvinul jako jednání nutné k odvráceni škody hrozíci žalovanémlt
nebo slo,li'žící k jeho prospěchu. V prvním připadě šilO by o nutné jednatelství bez příkazu (§ 1036 obč. zák.), v dmhém o jednatelství účelné
· (§ 1037 obč. zák.). První vyžaduje, aby p:í:nu věci hrozila škoda přímá,
aby ohrožovala jeho jmění a zákrok byl nutný. Taková nutnost se nepodává ze zjištěného stavu věci a nelze přisvědčiti' odvolacímu soudu
po tMo stránce. Ale nešlo li' žalobce ani o účelné jedlll'atelstvi bez při
kazu ve smyslu § 1037 obč. zák. podmínkou nárolm podle tohoto ustanovení jest, aby ten, kdo jednal za jiného bez příkazu, provedli věc
k zřejmému a převládajidmu prospěchu druhého-o Avšak ani z loho, co
žalobce sám přednesli k odůvodněni svého nároku, nelze usoudHi, že
iednal k takovému pr,ospěchu žalovaného. Jest lu vych:í:zeti z toho" že
Žalovaný byl jako o-soba úplně zbavená svéprávnosti pod zvláštní
ochranou zákona (§ 21 obč. zák.), že na prosté oznámeni by! soud
povinen učiniti potřebná opatření ve prospěch žalovaného, zvláště vyšetřiti všechny okolnosti důležité pro posouzení, neděje-li se žalovanémukřivda. Ani z dalšího průběhu věci, jak hyl nižšími soudy zjištěn,
neplyne, že jedná'ní, o které žalobee opírá svůlj nárok, byla jediná cesta,
jak by došel žalovaný ochrany, a že jedn{tní žaloboovo bylo_ provedeno
k zřejmému a převážnému prospěchu žalovaného. Vskutku· také neměl
ž<rlovaný z jednání žalobcova prospěeh, nebof žalo,vaný byT již počát. kem února 1935 propuštěn z ústavu jako polepšen-ý a odveden svou
manželkou a podle zprávy ústavu se nepomýšlelo dříve na Jeho propuštění vzhledem k jeho ohorobě.
čis.

15468.

Není závady, aby soud pří stanovení odměny podle § 17 adv. ř.
~ 1152 obč. zák. přihlížel i k úspěchu dosaženému pro klienta.

II

(Rozh. ze dne 5. října 1936, Rv I 1920/34.)
Niž š i s o u d y uZlnaly ve sporu o "dvokMní odměm! podle
žaloby.
N e j v y Š š i s o u d nevyhov,,1 dovoláni.

UIOZII,

Důvody:

D

ů

vod y:

._ žalobc.e op~el svůj nárok výslovně ollstanovlení §§ 1036 a 1037 bč
z~~. Tvrdl! ,k ,1eh:o odůvodnění, že k žádosti dři,vějši manželky žal~va~
ne o navMlvl'l zalovaného v ústavu, byl jím požádán, aby zařídil

Od'Volaci soud uvedl, žle kdyby mezi spornými stranami byla ujedná!na odměna ž"lobcova určitým poměrem z docileného úspěchu, šlo by
o nicotnou úmluvu příčíci se zákazu podle § 879 čÍs. 2 obč. zák., a že
proto nelze žalobci přiznati takovou odměnu ani jako odměnu přimě-

-

Čí's.

_
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čís.

15469 -

888

°

fen,ou. Tento ,názor j~ mylný. V souze,né věci nejde připad § 879 čís. 2
ohc. z,:k., Jezt~ m,ezl s!ramaml n~byl~ předem w}ednáJna aUkvolni část
: d5'~a~eneho uS'p:~hu Jako~dm."na .zalobcova, a žalobce a-ni netv;rdil,
ze zada alt!~~ot?1 cast, z dosaz.eneho- uspěchu, nýbrž účtoval a zažaloval
tohko pausalm odmenu 1,508.867 Kc 95 h, kterou potom omezil na
508.727 Kč 10 h s příslušenstvím. Na tom nemění nic okolnost že
soudní znalci vyše·!řujíce, jaká odmě'na za práce žalobcem prov.edené
J.est .~odJ.e, § 11.52, obč. ~ák. přiměřená, přihlíželi vedle jednotlivých
ukonu tez k uspechu za'loboem dosaženémw a přiznali mu kromě
Kč za jed?ot!ivé úkony samy o sobě hodnocené ještě 280.000 Kč
rovna]!clch se aSI 2 5·% z dosaženého úspěchu a že také první soud
týmž způsobem postupovali, přihlížeje při tom jen asi k 2% dosaženého
~spěchu. To j~. tol!lko technická pomůcka při hodnocení oelkové práce
zalohw~y a pr~ vypočtu odměny. za oni přimě"ené. Jde jen o z;~klady,
na mchz soud,nl znalcI vybudoval·, svuj po·sudek a podle nichž přiznali
žalobci nikoli odměnu dvojí, nýbrž jednotnou, celkovou odměnu 500.000
Kč, a rovněž tak první, soud, je-nž ovšem za přiměřenou celkovou odmě-nu
P?važoval jen 440.000 Kč. Určení celkové odmě,ny podle § 1152 obč.
z~k. v?lnou ~v,ahou nebrání tomu, aby .nebyly vykonané práce posuzo..
van] !ednotltv:, I Jako celek a a<by nebyly posuzovány podle různých
smemlc a s ruznych hledisek, mezi nimiž též s hlediska dosaženého
ú~pě.chu._ Než přes!o nelze dovol<>ní ve věci samé vyhověti. Jde o práce,
ktere ,;netsou .obsazeny v advoká·tní. sazbě, a platí tu tedy podle § 17
adv. r:.~redp:s § 1152.5'?č .. z~k.
přiměřené odměně. Přiměřenost pak
lze ?rc'h,bud ~podlle zJlstenych skutečností nebo - jak je tomu v sou"
zene?, pnp~ge ;-, pokud by se tyto skutečnosti nedaly zjistiti, podle
volneho uvazem soudu (§ 273 c. ř. s.). Při tom není soud vázám posudkem znalců. Soudní znalci neuvedli žádných důvodů, proč přihlíželi
ve svém posudku k 2'5% z úspěchu ža·lobcem do'saženého, aJ nemusi.l
proto první s~ud v té ~říčině ~i~ vY'vr,~ceti a své důvody stavěti, jaJk to
:alobce ~e. svem ~dvolall! ~ytyka ..Stacllo proto, když první soud uvedl,
ze povawJe odmenu, Jak JI znalcI stanovili, za příliš vysokou a že ji
proto podle volného svého uvážení stanoví částkou o 60.000 Kč nižšÍ.
Do'volací soud ne~hle,~<>v~, ž.e ~y odměna hlobcova stanov.ená prvním
soudem byla nepnmerene mzka, a nevyho,věl proto dovoolání žalobce
jenž se domáhá, ",by byla zvýšena o 60.000 Kč.
'

220.0<!?

°
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Spořitelna,

jež podle stanov jest oprávněna zkoumati nároky toho
jenž vklad vybírá, může odepříti výplatu tomu komu byla dána vkladní
knížka jako záruka osobou zbavenou svéprá~osti.
(Rozh. ze dne 5.
Srov.: Sb. n. s.

čís.

15119.

říojna

1936, Rv I 589/36.)

889

žalujicí záložna přednesla, že v.kladní knížka,. jejíž ~ýplatu jí žaloan' spoři·teluí a záložní spolek odepřel, nebyla vlnkulova~a am he~lem,
v ž~ ji složil u žalující o(~ne 20. června 1930 Josef M" ktery byl s,e :al~
~'cí v obchodnÍlm spojenf, do uschování )~k? yst?:u, ::a smene~ne ,~a
JI o' 'ky jemu žalujfcí poskytnuté. Při tom uJI·shl zalul'c" ze vklad ol km:zka
pUJc 'eho maje~kem po případě že mu k ní přísluši dc.spoS,',ČITí prav?,
ta l;ohlásil pí.semným prohlášením výslov~ě, že, vkladl~' ~mzka, Je :aa
za směnečné zápůjčky pos~kyt~~té Jen;u .zalujlcl ,az do ~plne~.~
ukou
r. h vyrovnání s pří:slušenstvím. ZaluJ'cl oznamlla pak. zalovane. S~Ofl
pC ' z'e v-kladní knížka byla l'í složena v clepol s lim, aby SI zal-o~
te Ine,
I . , I " .
nt
. e s-vy' ch knihách -po.znamenala že bez svoenl za UJ'C' nesl
vana v
- '
,
.
k
t d'l '
b' ti z vkladu toho nikomu nic vyplaceno, Zalovana pa _po vr . I a za~
I~' , že si v hlavní knize u dotyčného vkladu poznamenala VInkulacI
,u,ld,c'n' ou z'ahl;ící toto pGtvrzení žádané vi,nkulace stalo se žalovanou
za a J '
..
b
. k'k 10
' ky
bez jakékoliv výhrady belpodl;ninečně, Z<;lmena . ·ez l'" eo IV Zlmln _
em
a vztahu vkladní· !onliky k vmtrmmu pomeru .n;~:" Josetem,1VI- , a Ja
-ou ač žalovaná dl·e vlastn-ího tvrzenol- JIZ tehdy vedela, ze Jde
nem .adni " knížku Jana Z-y. Po výpovědi. vkladnt. kmz
"k~y za
'I'"
10
UJlcr b y.otéto
v kldO'ručen" usnesem" okresmho soudu v exe ku,č'
"
J
ZprotI
nt ,vec~ ana.. y
. ~,
Josefu M-ovi na vydání vkladní kní.žky, podle nehoz mel~ byl! vkla~nt
knížka žalující záložně, bude-li k vydání té~e oCh?tna, o,dna!a ,a v~d,::a
zástupci vymáhající strany Jana Z-y, což zalujlcl ode~~da u.cmltL Z lující jsouC v důsIedku ujednání s Josefem M-em legl,lmovana k dlsposi~i s vklladní knížkou,pre~entov~~a ji v den sp~atnosti k .výplatě,
žalovaný spolek ponechal sr vsak kmzku tu a odeprel vyplalltl vklad
, .1 ','cí záložně s tím že pry' byIa Janu Z-OVl povolena exekuce na vyza u J '
, I .. ' . I t .. tk
dání předmětllé vkladní kní:žky. Domáhá se proto, za UliCI vy~ a Y cas V:
na niž "kladní knížka znL Niž Š Í s O' u d y za:lobu zaI.'",tly, pl,! Y
d z těchto d ů v o· d ů: Žalovaná proti žal'Obnímu naroku naml!la
soU
, bl"
. - d -b'
a prokázala, že Josef M. jest duševně chorý a ze y yn; I' v,-o e p;ohlášení ze dne 20, června 1930, jež tvoř} podklad pravnt!'o ~~vodu za,lobního žádánÍ. Jednání jeho, jímž dal zalob~yl1! vkloadm kn!·zk~ Z-ov~
jako záruku za svoje směnečné závazky, nem tedy vulbec,'pra,!ne pla:ne
a záva1Oné, nemohla pmto z něho žalující v?b:e~ nabýtI. nelakych opravnění, tím méně pak -může je uplatňovatI VUČI zalovane.
N e j v y S š í s o II d- nevyhověl dovolání.

z

D ů vod y:
Jde o plnění z vkladní knížky žwlovaného spořit~lní~? a zálo~ního
spolku která m" podIe § 2 záJk. čís. 239/24 a § 10 zak; CIS. 302/20 Sb~
z. a ln: povahu papíru majiteli .s·věďČícíiho. S p.ohledavkou z tak~~c
knížky může s prá.vním účinkem nakládal! ten. a ~en- ten, ,kdo se vyk!,,:e
držbou knížky (§ 1393 obL z~k.). Podle :p;av:udel pro vklad.atele. ohs:ených ve vkladní klnížce a jsouClch t:edy soucash smlouvy mezI zwvazanym
ústavem a oprávněným z vkladu má žalo·vaný spoI,ek práv? zkot:~att
námky toho, kelo vklad vybírá, povinen k tomu vsak nem. Odpll a-h

-
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dlužník v takovém případě v I n'
.
kdo předkládá vkladní koížk/E a ~ II \~Iad, jest mu dokázatí, že ten
vkladu. Tento dúkaz se
pl:tného nároku n'!
nemel užíváni rozumu v době kd
Iaoe podanl, neboť Josef M
jak? kauce Janem Z., nemohl, ;'ot/nam~ by:a v~ladní. Imižka odevzdán~
klllzky a nemohl jej ani přenlsti na ž brl., ~ejakeho n~roku z tNo vkladni
podle § 456 ,)bč. zák. nekr . e, ř, ad a UjICI ,st~anu. V'zdyť ani bona fides
práv~im jednáním. Tuto n~kl~n~st ~~nba~yŤ! ;za~tavl1!ho p}áva neplatným
n~mltatI, byl-Ii oprávněn zkouma,ti' y ~ n:rok.u .mohl zalovaný spolek
na10 ZalUjICI stra'l1y podle lIvedenych pravídel.

výpl~tu

ža~~~a~~' s~:n~bYI

čls.

(vymáhané ohled'avky
'
činny' J'ako
VY'k~flftl?
~u.y orgán • ) soudlllnt vykonavatelem v čas'
(Rozh. ze dne 5.

října

1936, Co II 4/36.)

Na základě povolovacího usn,esenÍ k
ď
soudní vyko-n;watel František K v e ' ?' ;es:1!tho soudu v H. provedl
a Anně R-ovým o 1.058 Kč zaba~ ,xek~c~I ~ec: A,-?anky proti- Rudolfu'
poznámkou v zápi:se o zwbavení
svrs~ku n~leZe!ICICh dne 3. září 1931
2. říj'na 1931. Povinná Anna R- . !,ro~ej v tel,? veCI byl nařízen na den
k?lik málo dní před dražb'Ou v oV~~h a, y llecloslo .k prodeji, poslala ně
preplat1Vši, p'O .]istono.ši, který
:t~~r pohle~~vku, o- 24 Kč ji ješlé
pemze,
o
kteréž
j·de.
Frantis'ek
K
zad'
b l ' . ,fze I na
Sl aposte
zpro a tam
"'1 mu
". odevzdal
a y pr.o tento čin OdS''OllZ'0n trest í
d
neven· pnjaté peníze
nedošla zaplacení ved'la pmt" ~I m ~'Ou e~l1. VymáhajícÍ věřitelka jež
ž lb'
I za o- b cum dale eXAkt . . .. h
'
a o a neměla úspěchu a domáha'í.
., ICI, jejlc 'Oposični
hrady škody vzniklé j'im j'ed<námílm Kl se, proto ,na zal'Ovaném státu návzeťI bl"
Y cmný jako soudní v' -k' -ovym
" 'O nemž, tvrdí'
" ze v d'o bě ,převyho'Věl.
y onavatel. P r v y s o II d žalobě ne-

;m

k':':

Ne j vy Š Š

j.

S o ti d

nevyhověl

D

ů v

odvolánÍ.
od y:

Syndikátní
vei!1ce
1872 ČI'S nárok
112 r:předpokláď
z " .. :a :po dl.Ie §§ 1 a 4 z"kona ze dne 12 c'el'.
meZI pn "m' . d·
.
syndi'k.
átního mčení ,n° ; rov'' e'n' p'Os
J't ' ze ,son ,ce nebo osoba jemul co clo
,
avena plO'f Š'
,
pe'l1llIn své úřední povinnosti ve . k
. U I pravo strany přestouprvní, soud syndikátní žalobu man~~1 U:O~S'VéhO úřo"du. Správně za:mHl
kona'Vatel František K. převzal" tk
. z toho ,duvodu, že s'Oudní vy!ullgo.val jako 'Výkon<l1' of"án ČÍ'~,~'~ u, o, kter?uz, Jde, v době, lody nezalobcfim škodu při vlkon~ svěře /h v exe~~čm ve~I, a nezpůsobH tudíž
7847, 6098). jakmíle v'konn' ne.o mu uradu (VIZ Sb. 11. s. čís. 10631·
a
pmve,dl
zabavení proti
povinným, k soudu se
jíž činný ve své funkci výko . ~:pravu. o vykonu zabavení učinil nebyl
nebyl již
v této exe, y I exe UČ'l1'l nzení ještě nebylo ukon-

ku,ční věci,

peníze od dlužníků pro' věřitel,e přijmouti a nebyl již zástupcem tohoto (viz § 60 ex. ř. a § 334 (1) jedno řádu). františek K. nebyl tedy
ani místnostech soudních oprávněn přijmouti od p'Ovinných dlužné plnění.
a tov tím méně na po-šlě, kde zřejmě n'ebyl ve funkci výkonného orgánu
v oné exekuční věci. Ani skutečnost žalobci tvrzená, že prý penize pokonu
slali K-ovi' ve IMtě tři týdnlI, jak jim to prýnařÍlclil při vín
exekuce,
nemá významu a nebylo tudíž třeba ji zjistiti, ježto tím nemohl býti
'prodloužen výkon zabaveni, který je skončen tím, že výkonný orgán
zabavení provede a je v protokolu zájemním vyznačí a pwk spis odevzdá

o

soudu.
čís. 15471.

15470.

Přijetí peněz

kdy nenl

čen ,

o~ebrar orga~
exekuční
oprávně~n~,~ Ofg,,~U Pr.0:~ dluO'níkům

I. Nepatrl

před

pracovné súdy spor oprený o zodpovednoSt' na zá-

klade prevzatia 'Obchodu.
n. Zo smluvy, uzavrenej centrálou, nentOže

byť

žalovaná li\iálka.*)

(Rozh. zO 6. októbra 1936, Rv IV 431/36.)
zalobník bol úradnílkom banky S. v jej filiiálke v M. a po prevzatí
tejlo filiálky b~nkou č. prijatý bol cen t r á 10 u banky č. do služieb
tejfuo banky a 'služebne pridelený do j,ej Hliálky v M. Žalobou, podanou
. u okresného súdu, oddelenia pre pracovné spory, domáhal sa žalobníkpn zflllšťlní jeho slp'žebného pomeru výp'Oveďou -- na žaIO'lanej bwnke
Č. f i I i á I k eV M.zaplatenia: 1. odmeny 11.400 Kč za práce prez ča's,
konané vO fiíiálke ban'ky S. v M. - na tom základe, že ža,lovaná strana
je za tento dIh zodpovedlná ako prejimatel'ka obchodU fi1iidky banky S.
v M., 2. ndmeny 3.400 Kč za práce prez čas, ko,nané u žalovanej strany,
a 3. d-opla~ku svojich služebných poži,tkov 14.000 Kč na výpovediDll
clobu. _ žalova;ná opovedaIa spor banke S., ktorá vstúpi,la do sporu
ako vedla:jšia intervenientka v pfŮ's:pech žalovanej s,trany.
S oÚ d I. s t o I i c e žalobu zamletol z toho dóvodu, že ž<ilovaná
strana: banka č. f i I i á I k a v M. nie je v spore pasívne legitimovaná,
lebo služebnú smluvU'so hlob-níkom uzavrel.a centrála tei to banky a zO
smluvy, uza:vrenej centrálou, nemVže byf žalo'Vaná filiálka. O cl vol a c í
s ú d rozsudok súdu I. stoHce potvrdi:!. Dotyč,n'e sťwžnosti žalobníka prednesenej v 'Odvolaní _, že ll't~ma,la byť pripustená vedlejšia: in'terveneia banky S., odvol ad súd v s'l'ojich dóvodoch uvi,edoI, že banka S.
má _ do žalobného 'l1ánokus'VrchUi pO'cI 1. uvedeného - právny záujem
na výs];edku spom a že bol a pretosúdom L stolice jej ved!ajšia inter··
vencia správne prip.lIstená.
N a j v y Š š í s ú d rozsudok odvo,lacieh'O súdu v častí, týkajúcej sa
žalobného nároku svrchu pocl I.. uvedeného, zbwvi1 - s účinkom aj na
rozs'U(l~ksúdu. I. stoHce _ účinnosti a spom.é pokrač'Ova:nie dotyč:ne
tohoto žal,obného 'nárokU zastavil; Č'O dO' zbývajúcej časti rozsudku 00volacieho súdu dovolaciu ži-a.aosť ž<llobníka zamieto!.
*) Rovnako:

'úr. sb. 20B.

-
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Dó vod y:

čl.

.žalobník uplatiloval žalobou, podanou u okresného súd u M
le.nla pre pracovné spory, proti žalovanej banke Č. fili{rlke : M·'. o~de_
~~r.ok na zapla'tenie odmeny za práce prez čas, konwné u b~,~: nak
lrlIalky v M., na tom~áklade, že žalovaná banka je za túto ohl'al S.,
z~dpo'veclna "ko pre]lmatel'ka obchodu filiálky banky s PM . ~Vku
n~rok na ?dmenu za práce prez čas v Sume 3.400 Kč .. n: p~:d~ nak
vYP,,-vedlnu lehalu v sume 14.400 Kč, ktaré mu je žalnvaná stran/p~a
vinna paM ako Jeho zamesúnavatel'ka.
, Pr~covné súdy sú podl'a § 1 zák. čIs. 131/1931 Sb
. _"
p:Islusne rozhOdov~ť ~_ spo"".och z pracovného, služebné~~ aal~b'~Yl~~~~:
neho porneru, zalozeneho sukromnoprávnou smluvou, vzniklých med'
~f~estnancon: a zamestnav~tel'om. ~por, oprený o zodpovednosť na z:~
a ~ :p::vzatIa obchodu, ""e ]e takym sporom. Je tu ' reto daná s '
bOdu 1 § 180 Osp., ktore1
všíma
e'
:
,s,.
za . Č. 131/1031 Sb. z. a n. a § 540 Osl'. z úrad"
n ] pOVInI1JO!Sll; Bol preto spor o tomto žalobnom nároku po-dl'a § 182
Osp. z<tstwve:ny.*)
Poki~l' tol. rozsudkom odvolacieho súdu zamietnutý žalohný nárok
vzneseny, pr.otl ~alovvan'ej ha~ke Č., lHiálke v M., z d6vodu nedostatk~
p~s!\One] ,egltJmaCle zal ovane] strany, nespomal Najvyšší súd zákonného
dov~dll, ~by rozsudok ~dvolacieho súdu bol zmenený zrušený aleb
rozvl-aza~y (srov. rozh. Ur. sb. č. 2011).
'
o

~~~k;~~!I~C~dO~o~o§s~.t0d~a

~i

dOV~I':c~

proti Pd~~p'usteniu vedl'ajšej intervencie banky S.
P ri'J·~o~~]:~eyš~;až~dosti
. h •
, su, spmvne ,ovody odvol-acieho súdu, avšak V}\pusti!

z niC casf, tyka]UC~ sa nepoužitia vč-asného opravného prostriedku
protI vznesenm o pnpurstenf v,eclI'i>jšej intervencie.
čis.

15472.

• V ,:účtováni vkladu komanditisty na jeho dluh u komand'tn'
lecnosh na běžném účtu jest Spatřovati vráceni v k I a d u, 1 1 spo(Rozh. ze dne 7. října, 1936, Rv 1 2329/34.)

ž~lov.~n1 byl komanditi'stou firmy bankovní společnosti N Kd ž v _
stol\p.l, clml Jeho komamdi,tni vklad 50000 Kč ,ienz' m t k" bYl Y
I
K ' " I'
'., J
'll a e
y vyp ,acen.
vente' um spo],ečnosti patři'i zermřelý otec žalobkyně s pohleda~kou- ze sveho vklwdu II spoJ e'i'\nosti,. Ža,lobkyně (dědi-čka) tv ď. •
za zaplaceni ť t
hl d' k
r IC, ze
•
",O, po .e av y ručí žalovaný s komwnditním vkladem
50.000 Kc, domaha se Jeho zarp],acení na žalovaném NI···'
d
d
.
z S I S o II 'y
uznal p cll • I b
, , y :. o- e:a o~: o vol a c í s o u d z těchto d ů vo d ů: žalovany pnznal, ze SVU] vklad obdržel zpět a sice část zúčtován'm na
"
dluh u spo],eč-nosti a část hotově. Avšak t<tkovésplacení podÍlu jestS~~~
o,) Viď teraz č1. IX. zák č. 161/1936 Sb. z. a

'fl.

155 obell. zák. nepřípUlstné, poněvadž komanditirsta ručí třetím osobám celým timto podílem za závazky společnosti. Žalobkyně má proti
firmě ba,nkovni společnost N. pohledávku ve výši nejméně 50.000 Kč,
částku to, kterouslrožil ža'lovaný jarko podíl komanditisty, ži>lovaný z této
firmy vystoupil a jeho podíl bY'l mu bez ohledu na závazky firmy vůči
. jejím drlužníkúm vydán. Prvý soud zjistil a pr,oto právem vyslovil., že
podle čl. 165, 172, 130, 146 obch. zák. ručí žalovaný do výše svého
vkladu věřiteli, v tomto přílpadě žalobkyni, po dobu 5 roků od výmazu
komanditisty z obchodního rejstříku a odsoudil žalovaného ve smyslu
těchto ustwnovení podle žalobn! prosby.
N e j v y Š š í s O u d nevyhověl dovorlání.
Důvody:

Jest schvi>l,iti názor nižších sou,dú, že v zúčtov<>ní částky vkladu žalovaného jako komandirtusty u firmy banko\Oní splečnost N. na jeho dluh
u jmenovwné firmy na běž;ném účtu jest sp<ttřovati' vrácení této části
vkladu; neboť vrácením vkladl1 nelze rozuměti ,jen hotové jeho vyplacení v penězích, nýbrž i každé opatřeni, kterým se komandiUstov, poskytují části společenského jmění tak, že se tím zmenšuje jeho vklad
a tim fond společn'Osti, sloužící k uspokojení věřitelů společnosti. Sem
patří i použítí vkladu komanditisty k uhrazení jeho dluhu. Na věci- nemění nic, že věřirtelkou komanditirsty a tudiž příjemk)Oní dluhovaného
platu byla kom<tnditníspo],ečnost sarma, neboť zúčtováním vkladu komaJndiHS'ty na jeho dluh v komandi,tni slpolečnosti zanikla pohledávka
této proti komandHistovi a .o tuto m"jetkovou hod:no'Ťu bY'l fond společ
nosti zmenšen. Že platnosti vrácení vkladu komanditisty zú-čtov{rním na
jeho dluh u komwnditní společnosti nebránil předpis čl. 165, odst. 2,
vychází již z toho, že vklaJd byl \Orácen až po vyrstoupení komanditisty,
když tudíž společenský poměr mezi komanditi'stou a komanditní spÚ"
Iečnos!t již netrval. Vrácení vkladu komanditirstovi mělo jen ten účinek,
že vY'stouplý komarnditista, který podle čl. 146, 172 obeh. zák. za závazkY' komanditní spole'čnosti vzniklé před jeho vystoupenim ze společnosti ručí' po dobu pěti let po výmazu komanditisty z obchodního
rejstříku, neplatí podIe povahy závazku kratší zákonná lhůta promlčecí,
ručí od doby vrácení svého vkladu věřitdům ~polečnosti přímo, a to až
do výše vráceného vklaclu.
čis,

15473.

K výkladu § 112 Ioonk, ř,
Předmětem sporu o popřenou pohledavku může býti jen to, co bylo
předmětem zkoumáni při zkušebnim roku, vyjma změny a doplňky pří
pustné podle § 112, odst, 1, post. věta konk, ř.
(Rozh. ze dne 7.

ří,jna

1936, Rv I 2409/34.)

-~ čís.
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Ke konkursu Antonína R-y přihlásilo žalované vodní družstvo a t
do druhé třídy konkursních pohledávek svoji vykonatelnou pohledávk(}
za prove~ení trubkování. Při zkušebním roku neuznal žalobce (správc~
konkurs Ol podsta·ty) pro tuto pohledávku pořadí ve ll. třídě konku'Tsnkh
P?hledáv,ek, nýbrž pořad! toliko III. ,třídy a, byl se svým odporem poukázan konkursmm kOlmsarem na porad prava. V žalobě uvedl žalobc
že ve výpise z účtu připojeném k přihlášce a tvořídm její součást žal~:
vané d~užstvo částku 8.?75 Kč 45 h za trubkování kvj,(ovalo úpadci ke
dm 1. cervence 1929 a JIŽ za rok 1929 ho ihned zatížila úrokem z prodlení, takže dle výpisu toho jest nepochybné, že přihlášená pohledávka
byla splatná ji,ž v roce 1929 čili dříve než tři. roky před prohlášením
konkursu nastalým 24. ledna 1933. Niž š í s.o u d y žalobě proti ní,ž
žalované družstvo nově dovozovalo pořadí ll. třídy v usnesení ~alné hromady, nevyhověly.
. Ne j vy,', š ís? u duma.]. podle žaloby a přimal přihlášené pohledavce vodmho druzstva pořadí, III. třídy konkursních pohledávek.
Důvody:

Ustanovení § 112, odstavec 1, poslední věta konk. ř. Čí,s. 64/31 Sb.
z. ~n',~omezute žal?hní návrh je,n na právní důvod, který byl uveden
v pnhlasce a pn zkusebmm roku, a na částku tam uvedenou. Z toho však
nelze souditi, že tato omezující zásada se týká pouze žaloby, kterou
podal věřitel přihlásivší pohledávku I<e konkursu, a že to neplatí i tehdy
když jest žalobcem n"kdo jiný, jenž při "kušebl1im roku popřel pohle~
dávku nebo žádané pořadí. Neboť přihláška jest základem pro prozkoumání pohledávky a jejího pořadí a pro zjištění pohledávky (§§ 104, 107,
odstavec 2 a 3 a 111 konk. ř.). Nelze tedy př,ezkoumati při zkušebním
roh, po~ledávku, kt,::rá př!~!á,š.ena neb-ť-Ia nebo která se opírá O jiný
pravnJ duv,od amebo cm! vySs! castku, nez byla uvedena v přihlášce nebo
př~ .zkušebním ,:oku" a n~lze také přez'~?u:~ati Ji'né pořadí, nežli v při
"Iasce nebo pn zkusebmm roku bylo zadamo (§ 108 konk. ř.). Jcn takové přihlášené pohledávky a takové žádané pořadí lze v konkursu za
předpokladů § 111 konk. ř. zjistiti, z čehož naopak plyne, že nedojde-Ii
k tomuto zjiMění pro odpor správce konkursní podstaty anebo některého
konkursního věřitele, přesunuje se zjištění 'na procesni soud. Předpo
kladem žaloby, ať té či oné, j-SOll tedy jednak přihláška, jednak pře
zkoumání přihlášky při zkušebnim roku, a může proto býti předmětem
sporu o popřenou pohledávku zase jen to, co bylo předmětem zkoumáni
při zkušebním roku vyjímajíc ony změny a doplňky, které i podle omezující~o us,t~novení § 112; odstavec 1" posleclní věta konk. f. jsou při
pustne. To jest všeobecna zásada konkmsního řádu a platí i ve sporu
o pořadí, které musí rovněž býti uvedeno v přihlášce (§ 104, odstavec, 1
konk. ř.). Nejde tu o pravideln.ý spor, v nbmž by měl žalovaný volnost
použíti všech námitek a obranných .prostřeclků, které dopowští civ.
soudní řád, nýbrž právě pwto, že jde o zji,štění, pohledávky nebo jejího
pořadí pro konkursní řízení, jest i on obmezen lOpů,sobem vytčeným
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§ 112 odstavec 1, posled,"ú věta konk. ř. Žalovwné vodní družstvo
~, řelo s~ou pohledávku v přihlášce jed,in~ o výpis, z úč;.u, z n,~ho!. však
n~pl)"ne" že všechny částky tam účtovane ,nedos:p~ly, ~nve nez, tn ro~y
'cd prohlášením konkursu (§ 55 konk. r.). Zrelme lest z vyprsu, ze
, prn částky v souhrnu 1.686 Kč 85 h, o něž žalobce ve sporu omezil ža'l~bu, dlo,spěly teprv.e v oné tříleté lhůtě a, p:oží~ají tedy pOř,adí II. t~íd~
konkursních věřitelu. Teprve ve, SP?TU zl:,.emlo zalov8Cn~ dru:~:vo. pravlll
důvod, z něhož od.vozovalo porad! II. tndy konkursmch ventelu, a to
, tím že opřelo tento nárok nově o u,snesení, vaJ.né hromady ze dne 27. pro~
sin~e 1931. Tato změna původní přihlášky není a'ni ve sporu přípll'stna
a bylo proto omezené žalobě vyhověti.. Otázkou, zda by! kon~ursn~
správce odkázán správně na pořacl práva, nelze se zabývalI. ponevadz
onen poukaz konkursního komisaře se stal pravoplatným.
čís.

15474.

K výkladu § 67 vyrovnacího řádu,
Vyrovnacíh.o dlužnlka stíhají následky nesplnění potvrzeného vV rov mini, nezaplatil-Ii přes upomínku majlc! náležitosti § 67 vyr. ř. splatnou
vyrovnací splátku, třebaže vyrovnaci věřitel v upommaclm dopise vedl~
výzvy k splněni vyrovnáni poukázal zřejmě .omylně na nezaplacem
splátky za jinou dobu.
(Rozh. ze dne 7. ří~'naJ 1936, Rv II 1035/34.)
Žalobce přednesl, že ža,lovaný měl podle potvrzeného vymvná,ní zaplatih mu vyrovnací kvotu v 19 měsíčních splátkách. Poněvadž zůstal
s dvěma splátkami v prodlení, byl dne 26. února 1934 doporučeným
dopisem s určením ,čtrnáctidenní lhůty upomenut. Žalovaný však ve
lhůtě mu poskytnuté splátky nezapravH, takže celá pohledávka v pů
voclni výši obživla, a žalobce se jí niC žalovaném domáhá; pokud pře
sahuje 47'5% vyrovnací kvotu. Žalovaný namftl, že byl sice upomenut
o zaplacení dvou splátek, ale splátek za, leden a únor (místo červen a
srpen), na které žaloboe nemá nárok, neboť splátky končily 15. prosince 1933. Upomínku nechal proto bez povšimnut[.. P r v Ý s o u cl
žalobu zamitl. O d vol a c í s' ,o u d uznal podle žaloby. O ů vod, y:
Žalovaný vyrovnání nesplnil, ježto nezaplatil vyr,ovnací kvo.ly za mě,síce
červen a srpen. Nejde o nějaký omluvitelný omyl nebo nedopatren!,
nybrž o neomluvitelnou nedbalost a liknavost, kterou zavi~,i] žalo~aný
sám. Prokázáno je, že žaJ.ovan:ý byl upomenut doporučenym dop!,sem
ze dne 26. února 1934, že mu v upomínce byla poskytnuta, dodatečná
lhůta čtrnáctidenní, že však Ž2Jovaný tuto čtrnáctidenní' lhůtu nedodržel,
nýbrž zadrželé splátky za'PlaW: teprve 21. března 1934, tedy po vypršení
poskytnuté čtrnáctidenní lhůty. Je 'Se tedy jen obírati otázkou, jaký význam pro mzhodnu,tísporu má to, že ža1.obce v dopi'se ze dne 26. února
1934 omylem uved'I" že nej.slOU' zaplaceny splátky za měsíce leden a únor
1934, místo za měsíce červen a srpen 1933. Nelze pochybovati o tom,
že následky nesplnění vyro\"náni nastávají, byl-Ii dlužník následkem nespLnění upomenut k splnění, i když v dopi,se n,en! přesně uvedeno, která
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část vyrov-nání není splněna. Nebylo tedy třeba, aby ž,iJ;obce v dopise

U'vedl, které splátky nebyly "\placeny. Žádal-Ii žalobce omylem hoty
za měsÍ'Ce leden a únor 1934, musel ža,lovaný při obyčejné pozornosti
a bedli'Vosti věděti, že jde o omyl, že se může jednati jenom o 'Splátky
za měsÍCe červen a srpen 1933, jelikož ty nebyly zapraveny. Při, nej_
menšim bylo povinností žalovaného, který jest obchodníkem, aby se za
účelem vyjasnění tohoto omylu přesvědčil, zda jsoU' zaplaceny všechny
splátky a zda žalobce neprávem požaduje ještě nějakou nezaplacenoL;
část d-Iužného obnosU'. žalovaný však nevěnoval věci potřebnou a nále_
žitou péči a zaviniď výhradně jen sám, že vyrovnání nesplnil a poskytnut01l mu dodatečnou lhůtu nedodržel. Omyl, který se žalobci v dopise
ze dne 26. února 1934 sběhl, nemá při uvecleném stavu věci za násled€k,
že žalovaný je zproMěn své pla'tehní povinno,sti plynoud z nesplnilní
vyrovnánÍ.

N e j vy Š š í s o u d

nevyhověl

dovolání.

Důvody:

Nejvyšší soud schva,luje právní názor odvolacího soudu (§ 503 čís. 4
c. ř.s.), že nejde 'Ú' omluvHelný omyl ža-lovaného, a stačl odkázati po té stránce na důvody napadeného wzsud1ku, k nimž se dodává, že u' žalo-.
vaného nešlo vůbec o omyl, neboť, upomínal-Ii ho žaloboe dopisem ze
dne 26. února 1934 o splnění vyrovnání a poukazoval-Ii při tom na nezaplacené splátky za měsÍlCe leden a únnr 1934, ač -splatnost poslední
vyrovnací splMky případala již na měsic prosinec 1933, musil přece
žalovaný na prV'ní pohlecl bez dlouhého uvažo-vání s,eznMi, že se žalobce
v označení měsíd't mýlí,. Když § 67 vyr. ř. nenařizuje, aby upomínací
dopis obsahoval také přesné určení' splátek, což jo dovolatel sám při
pouští, pak takový zřejmý omyl věřitele v označení měsíců nemůže upomlnku z tohoto důvodu zbaviti kvalifikace uvedené v § 67 vyr. ř. Podle
§ 1429, druhá vě'Íaobč. zák. odůvodňujoe sice kvitance o pozdějším opě
tujícím se plněni domněnku, že i lhůty dřív,e prošlé byly zapraveny,
avšak z toho. nelze obdobou vyvozovati, že to 'platí též o upomínce v ten
způsob, že upomenul-Ii věřitel dluvníka o pozdějI splatné plnění, platí
i tu domněnka, že plnění dřf.ve splatné bylo také zaplaceno. Pcodlení
žalnvaného s placením splátek za měsíce červen a srpen 1933 nelze
omluviti aJni tím, že jest neprotokolovaným IYbohodníkem a nevede
knihy, kdežto žalovanému prý jako protokolovanémnobchodníku se ta-kový omyl přihoditi nesmí, neboť tím -není vyvrácen'o, že žalovaný moh!'
ji1ž i joen při průměrné dbalosti (§ 1297 obč. zák.) pO' obdržení upomínky
seznati, že věři,tel se v označení měsíců mýlí a že jde ve skuteČl10sti
o nezaJplacené splátky za měsíce červen a srpen 1933.
čis.

15475.

Zásady, že se závaznO'st skripturního směnečnéhO' aktu nezrušuje
zánikem konkretuíhO' směnečnéhO' závazku podle občanskéhO' práva, jest
užiti i na rukojemský závazek.

II u' ednáni že rukojemský závazek bude slo~iti .ke kryti nového
J. tý. p'rávní účinek jakO' vystaveni nove smenky.
závazku, ma z
"".

ÚsU

(Rozh. ze dne 7. řijna 1936, Rv II 613/36.)
Stejně: Sb. n. s. čis. 14511.

- ámitkách proti směnečnému platebnímu příkazu uvedl žalov~nt,

V. no :'k 20000 Kč za niž se směnečně zaručí.], byla žalobcI (je o

že zapU'Jc a hl ' . dl 'nílkem zaplacena. Po zaplacení této zápŮjčky
'ndOsa-nlu)
aVOlm u z "
. "ť clal" částku
I' o'Čil si hlavni dlužník od indosanta žalobcova sIce. j~S e' SI
t t
vypUj
čkterá 'est na něm, žalovaném, nyní vymah'ma, ale }.~ II o
10.000 K, ... .1 I
. ' ak tvrdí nezaručil a směn1ka byla ventelem
zápůj~ku se .lIZ zaJ.ovanY'/'eho vůA Niž š í s ou d y ponechaly sm~
vyplnena svemocne a pro I J .
•
d z těchtO d ů v' o d u:
neč~ta~lat~be~n~ií~a~ě~ife\~~Ot:~'tě P~ř~~, ~e~ utent? hlavním~ d.Iu~n!ku
ža:" hrO ,600 Kč zapůjčil že směnečná záruka dana pro p!vm zap~Jck~
da,sl~oo06 Kč bude platiÍi i. pro další zápůjčku 10.000 Ke: 1 k~y~ pa«
p~" ď í, zá ú'čka 20.000 Kč zaplacením za,nikla, .nebyla lIm J~ste z~u
puvo~vaz~o~t podpi'su žalo-vaného na sporné smence pko sknp~urnlho
sena z . '
tím že žalovaný dal pozclěji souhlas k tomu, a y. ?aa~~~n~a~~~~~e~ dl~ původní směnky pla,til i pro p~zděj~í ~ápůJcku
~~ 000 Kč hlavnímu dlužníku poskytnu,tou, vznikla Olova. sm~necna o:?~
aa~e. Trvajid abstraJktní směnečný zá,v~zek byl tu. za~la e~z~~~~u~
b onkretního směnečného závazku
(VIZ za,sady .0 b,sa:ene v r, •
_
~'S 14511 Sb. n. s.). Proto nebyla tedy sponna .smenk~ vyp~n"na neo
CI: em a' roti úmluvě ujednané mezí věřiteJ.em a zalovanym :: Jest prot
~:f;vaný fako ruči,tel na směnce podepsaný povInen smenecnou pohledávkU zaplatiti.
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

~. " v , .
"
ázoru žalovaného, že původní záTřeba sice pflsved:~~1 p;a~'~lmu ~ 000 Kč zanikl a že tím zaniklo
vazek zaplacemm zapujcene c~ltky ~ směnečný ruk0'Í-emský závazek
i právo cedenta - Illd?santa Qlis,e··e o kr tí tohoto- původního záproti žalovanému uplatn.ovatI, pokAuld Jd K !stní úmluvu podle které
• I
. šak Sjednal s olsem .
,
..
vazku. Za ovany v~.. . .
.
'ho závazku ze zápůjčky dO' vyse
měla směnka slouzIÍl ke kry~.. ~~v~abyl ,práva uplatiiovatí smě:nečný
10.000 Kč. Tou-to úmluvou vende t.ť v'še Právní existence směnky
rukojemský závazek ?ovolat~le " o ~ ~bsfraktní závazek ztělesněn, nejakožto cenne~o ~ap~ruc v :n.emz ~~s tohoto _ abstraktně ještě existuy, y. I
, .pouz·ito ke krytí nozanikla a nenl
, pravm.
"h I preka.zk
.
ku bylo
um u-vou, s tran
jícího - smen~on~o ~av~z
rávní
zásada
jest vyslovena v rozh.
vého obecnopravmho za~~Lku'. a to p. když vyvozuje, že tuto právní
"' 14511 Sb. n. s. Myh se zal oVOJny,
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zásadu nelze aplikovati na rukojemský závazek, protože obecnopráv,ní
pravidlo vyžaduje k pla'tnosti takového závazku písemné formy, která
by byla podle názoru dovolatelova zachována podpisem nové směnky,
ne vša,k ústní dohodou o účinnosti staré směnky. Z uvedené právní zasady vyplývá, že tato dohoda má i v tomto směru tentýž prá'vní účinek
jako vystavení nové směnky - převzetí nového směnečného závazku _
a jest lhostejné, zda jde o směnečné krytí rukojemského nebo přimého
dluhu a zda jest sám směnečný závazek rukojemským závazkem.
čís.

NomoŽl1o

počať

čls.

zemedelské vyrovnacie

pokračovanie,

ak povOdní

(Rozh. z·o 7.októbra 1936, R III 618/36.)
Rek u r z n Ý s ú d [}gn.eseni'e ,údu prvej stolice zmenil a návrh na
počaHe zemedelského vyrovnacieho pokračovani'a zamíeto.!. D 6 vod y:
Navrhovatelia I.-V.., z ktorýoh len I. a II. sú nerozvedeni manžeJi,a, ponúkli svojim verHel'om minimálnu kvótu pod!'a § 6 (2) Č. 1 vl. nar.
Č. 76/1936 Sb. z. a 'll., pri čom v návrhu uviedli, že III., IV. a V. navrhovatelia prevzali dlžoby I. a II. na'vrhovate!'o·v, z čoho plynie, že za tieto
dlžoby ručiaspolu s nimi s'Olídáme. Podl'a § 21 vyr. por., ktorý je pozmenený §om 13 vl. ,nar. č. 76/19G6 Sb. z. a n. ten dotyčne nerozvedených man'želov, má verite!' pri solidárnych dlžníkoch právo požadovať
od každého dlžníka úplnú minimálnu kvótu až do zaplate,nia ce],ej poIl!'adávky (nr. sb. č. 1290). Dlžníci pO'núkli však všetkým verite!'om
len minimálnu kvótuspoločne. Nebolo preto pod!'a § 4 č. 5 vyr. por. a
§ 6, odst. 2 vl. nar. č. 76/1936 Sb. z. a n. počatie zemedelského vy rovnadeho pokračovania prípulstné. Pretože nejde o formálnu vadu vyrovnacieho návrhu, ],ež 0' jeho nezákonný obsah, hol'O !reba rekurzu veríteI'a
vyhoveť a zmenou naJpadnutého. usnesenia návrh zamietnuť, bez vrátenia
k oprave podl'a § 3, odst 2 vyr. por.
Na j vy Š š í s ú.dl rekurz navrhovatel'ov zamieto!.

Č.

15477.

účin zastaveni pohledávky.

.
.'
žaTlm že něliid0' dal SVQjí pohledávku do zastavy, !le~aník~o le.h? po_
lobni p~áVQ; zástavce může Ť.aIQvati dluŽl1íka O' slozem zas avene
hledávky na soudě.
(Rozh. ze dne 8. října 1936, Rv I 95/35.)

žalobkyně

dala do zástavy k ~ajištění SVhéhl.Qd dlkuhU, ~~:~~le~eyn~~~~
. t· ) ' alobou vymahanou po,·e av ll· za j ,
(peněžní o US avU ,z . ','..
.'
dle § 1425 obč. zák. na soudě.
pohledávka byla ~loz:na zal?V~'~y,?l po , . ' tím že . ohledávku zaProti žaWbě namltl1 zalovam tez, ze zalobkyne - I' b' hl.
hověno
t 'Ia pozbyla pr"va ji žalobou vymahah. Za o e yo vy t'
s aVl d'
' c h t 'r i s t.Q I i c ll' e j v y Š š i, m s o ude m v o azce,
souyvse
,
o niž tu jde, z těchto
h

důvodů:

o vod y:

Napadené usneseni rekursniho snudu odpovídá sta'vll věci i zákonu.
Správným j'est právni stanovi'sko rekurs'llího soudu, že navrhovatele
jest poklácdati za s,olidární' dlu,žníky, neboť z jejioh návrhu na za<hájeni
zemědělského vyrovnacího řízení je patmé, že navrhovatelé III. až V.
převzali dluhy svých rodičů navrhovatelů I. a II. Ručí tedy jednotlivý
*) Srov. IÚr. sb.

l

15476.

dlžníci spolu S pristúpivšlmi solidámymi dlŽl1íkmi ponúkli spoločne minimálnu kvótu. Veritel' má právo požadovať od každého dlžnika - vynímajúc nerozvedených manželov (§ 13 vl. nar. č. 76/1936 Sb. z. a n.)
- úplnú minimálnu kvótu až do zaplatenia celej PQhl'adávky. *)

D

1 . d ' íf ID ě se svými: rodiči - původními d~už
navrhovatel !II~-V~ s o ~ had' I hO Za tohoto stavu věci ie s hledl,ska
.
do vy se prevzatyc
u u.
.'
k k' t
ntky "b
.. a~u okolnost namítaná v rekursu, ze v on 1 e 21
vyr. r. ,ez vyzn '"
.
§
" ď 'de jen o »jeden majetek«.
ním pnpa ~) obsah návrhu rekurentů neni v souhlase se zákonem, re~
pOl1eva z
"', rávních, ravi-del zrněni,l usnesení soudu -prve
kursnÍ soud b,etz kPoreuks~;sl/věřitele l;ávrh na zahájeni zemědělského vystohce a zam, l
r.
rovnadho řízení: v celem rozsa/hu.

1290, Sb. n. s.

Č.

11825.

čís.

15478.

N' ok na výživné splatné již pře d prohlášenim konkursu o jmění
OSOb:povinné k výŽivě přímO' ze zákona, jest uplatňovati v kQnkursu
jako konkursní pohledávku.
57'

900

-

Cís. 15479 901

, S~o~ O toto výživné, ~hájený již v době prohlášení konkursu,
prerusuje podle § 8 konk. r. a § 159 c. ř. s. a lze v něm pokračovati .
za podmínek §§ 112, 115 konk. ř.
jen
(Rozh. ze dne 8. října 1936, Rv I 1752/36.)
• Níž š í s o u d y uznaly žalovaného za nemanželského otce nezl
za.lobce; pokltCt jde o výžív~é, p r v Ý s o u d v této či'sti blobu za:
ml,tl, o d vol a c I S·o u d JI vyhověl potud, že uznal žalovamého povmným platí,ti, výživné za dobu od 30. ledna 1934 (den podání žalob )
do 31. října 1934 (I. j. do doby, kdy mu bylo z vnucené správy jehó
k«menolomu příkazová,no 250 Kč týdně).
N e j v y Š š i s o u d zrušil v této část rozsudek odvolacího soudu
pro zm-atečnnst a uložil prvému soudu v rozsahu zrušení nové jednání
a rozhodnutí.
D

ů

vod y:

, DOV?láJllÍ vy~klo, že odvolad soud opominul zjistiti, že bylo o jmění
zalovaneho zahajeno dne 25. unora 1935 konkurs'ní řízení že dále ne~v~žil, žen~rok ,~a výží,vné jest konkursní pohledávkou, Že proto měl
.II zalobce pnhlaslŤl' jako konkur,sni věřitel v konkursu žalovaného tře,
baže byl ~t~~ltovýživné~l' z«hájen spor, ježto i tehdy bylo podle 104
konk. r. pnlhdslŤl pohle.davku na výživném v konkursu, a že v důsledku
toho poso~dil věc po prá;,ní stránce nesprávně. Tyto dovol"telovy výtky
~~J'sou Ovsem opodstatn.eny s hlediska dovolacích důvodů podle § 503
CI:S .. 2, 3 a 4, c. r.~. " nebylo by lze Z těchto dovolacích důvodů vyho~etJ do"ol~~ln:u navrbou na změnu napadeného rozsudku v ten smysl,
ze se zaml,t~ zaloba, I co do phsou,zeného výživného. Přesto však jest
na dovolaClm sou,de, aby z podnětu dovoláni a v mezích dovolacího
n~vrhu přihlédl z úřadu k tomu, že prohlášen kon,kJurs o jmě'ní ž"lovanoho, a aby se zabýval otázkou, jaký vliv mělo toto' prohlášení konkursu na ,rozepři v příči,ně výž!,vného pož"dovaného ž"loboem na žalovaném za dobu od 30. ledna I 934 do 31. řijna 1934. O této otázce uvážil
nejvyšší, soud toto: Jde o nárok na výživné požadované z důvodu nema,nželského otcovství, tedy o nárok na výživné příslušející žalobci, ze
zákona (§ 166 obč. zák.) proti žalovanému nemanže1skému otci. Takový nárok nemůže býti podle § 59, odst. 2 konk. ř. (úsudkem o opaku)
uplatňován jako konkursní pohledávka za dobu p o prohl-ášení' konkUlrsu o i~ěni os~by ;povin:~~ '~ záko~né výživě, jestlíže jest úpadce jako
osob~,pr;rno pO."I.nn~,k vynve ~e z"kon" zavázán poskytovati výživné.
Nemuze .edy byb vyzwne ze zakona, splatné p o prohlášení ko,nkursu,
uplatňováno přihláškou v konkursu, neboť :není v tomto směrUJ konkursem dotčeno, a lze je za dobu p o prohlášení konkursu uplatňovati
mimo konkurs bud' žalobou proti úpadci «n,ebo, je-I.i výživné již vykonatelné, exekuCÍ' na jeho jmění, pokud ovšem nepatří do konkursní
podstaty. Jinak však jest tomu, jde-li o nárok m zákonné výúvné

§

, latné již picd prohlášeníl111 konkursu. V takovém piip"d~ jest toto v~
splatné již před tímto okamžikem, konkursem dot~eno a test 1e
'kládati za konkursní pohledávku. Tomuto nazoru nasvedčuje predpts
~017 konk. i., v němž se uvádí jako konkursní pohledávka i nárok na
lacení výživného, atniž se rozlišuj-e, z jakého dův?du" v~n.ikl0 tot?".vý~
~ívné (srov. rozh. 6s. 5389 ,Sb. n .. s); V ~ouzene ~ecI, b~lo vyZl'~e
720 Kč, jež odvolací soud zal obCI pnsoudll, splatne JIZ pred pro,hlašením konkursu o jměni žalov"ného. Jde tedy o konkursní pohleda'v,ku
spad<l!jíd do třetí třídy konkursních věřitelů. Byl proto spor zahájený
o něm jí-ž před prohlášením konkursu přerušen podle § 8 konk. ř. Tento
právmí ú6~ek proh~ášeni ~onkursu ~a,?tal sám ~ebou p,římo ze zákon:1,
a jest k nemu hledetJ z umdu v kazdem obdobl rowpre, pokud se vec
dostala k vyššímu soudu přLpustným opravným prostředkem. V tomto
sporu vš"k ani prvni soud, a'ni odvolací soud nedbaly předpisu § 8 konk.
řádu a § 159 c. ř. s., nýbrž pokračovaly ve sporu nehledíce na prohlášený konkurs o jm~ní žalo~aného. ~alo?ce pak - jak ~yplývá z ,p'rocesni,ch i konkursnlch Spl'SU - nepnhlasll SVOIU poMedavku na vyzl'Vném, splatném před prohlášením konkursu, podle §§ 104 a násl konk. ř.
v konkursu žalovaného. Jestli'že však se t"k nestalo, tedy nelze pokračovati ve sporu o ,něm, neboť prá,vní účinky přerušení sporu podle § 8
konk. ř. dosud trvají. Pokračo'vati v,e sporu o tomto výžiVl!1ém bylo by
lze až po zkušebním roku, byla-Ii by pravost přihlášeného výživného
při tomto roku p~'pře?a (§§ 112, 115 koni<. !.). Jest pro;o řízení,počí
nají-c dnem prohlasenI konkursu, v tomto smeru zmatečne a mvnez tak
i rozsudky obou ni,žšich stolíc, pokud jde 1} výživné za dobu od 30. ledna
1934 do 31. djm 1934. Bylo je tudí,ž pro zmate'č:nost v tomto rozsahu
zrušiti a věc vrátiti soudu prvé stoHce, aby ni - ovšem teprve tehdy,
odpadnou-Ii důvody přerušeni sporu - za předpokladů §§ 112 a 115
konk. ř. dále jednal" rozhodl.

~fvné,

°

čís.

Náhrada škody způsobené
vání porušením předpisů § 48

15479.

členy obecního zastupitelstva při
čes. obec. mzení.

(Rozh. ze dne 8.

ří.jna

1936, Rv

r

hlaso-

1873/36.)

žalobce se domáhá na žalovaných členech obecniho zastupiteJ,stn
(obce v cechách) náJhmdy škody způsobené mu podle jeho tvrzení
tím, že porušením předpis-ů § 48 čes. obec. zřízeni při přijetí· jeho do
služeb spolužalovaJfié obce byl připraven o místo definitivního obecního
zřízence. žaloba byla zamítnuta s o u d Y vše c h tři s t o' I i c, n e Jv y Š š í m s o II dem z těchto
důvodů:

Nárok na náhradu škody vyvowje žalobce z toho, že žalovaní čle
nové obecního z"stupiteJ.stva jednali protizákonně, když nedba,li zákon-

-

902

LIS.

1 ::>4l:5U _

-

Cis, 1:>41l1 -

903

ných předpisů při hlasování o žalobcově .při]· etí do služeb spoluz'al'o
'
' t ' t ····h
"
vane
o b c~, ze lm o )e]lc p'rob~ak?nným jedná'ním byl připraveno defini_
ŤlV,,~l ust~no\ em Jako o~ecnl Zflzenec a že také spollužaJ.ova.na obec mu
r~cI za skodu takto zpusobenou, protože byla žalovanými členy obe _
mho zastupItelstva representována. Při přezkumu napadeného rozsUd~
po stránce právní jest vycházeti ze skutkového zjištění nižších sou
ze přI hlasování o propůjčení mí,sta obecniho strážníka a sluhy bylo (,~,
to m.n. o d ese t c' lcnu
ob
o ecm'ho zastupitel,stva (i se starostou) že z pn·,
ď I
"
'
t
' jeho,mC1
hla
I
. ',sova 00 pro pnI: I"zal b
o Ce pouze .pět, že tři hlasovali proti
řiJel!, J:den se zdrzel hlawvání a obecní starosta vůbec nehla,sovaI P ,
jest,
se ro\Cněž zdržel hlasování. Z toho dovodil správně již p;vď~
~?ud, ze ~eby!o do~až"n,o P?třehn'é ,abwlutní, to jest nadpoloviční Vě~
smy h.lasu pntomnych clenu obecnlho zastu·pitelstva ]' ak to vyžad .
k .plat'
, ' dplS
' §
u]e
,nemu u:!1es?nI',p:~
• 48 'ce~kého obecniho ' zřízení. Nebylo_ii
dosazeno potrebne vetsmy pro zvolem žalobce zřízencem obce an' .
,' "
. '.' II
"
,
.
. I pn
v~r~Jnem uS,',mm 1 asovanl, nenl, podkladu pro domněnku, že by se bylo
vetsIny dosahl o, kdyby bylo byvalo provedeno hlasování lístky takže
nenI z toho c:1tlvodu nijak opodstatněno dovolatelovo tvrzení že' b s
byl st,al definitiv;lÍm obecním zřj.zencem, kdyby byli žalova~í čleKov~
zastupItelstva hlasovali podle zákona to j'est hla.sova' .
rohecmho
tk . k t
...
'.
oml
IS '/, lil! o m~nzuJe P?slední odstavec § 48 českého obecního zřízení.
ezl tv,~zen',:nsokodou zalobcovou a domnělým nezáko.nným jednáním
zil!lov~nych clenu o,becního zaslupitelstva není tedy příčtnné souvislo,sti
a nenl proto "n:.!~eba zkolu:,ah, zda lze žalovaným členům obecního
z~'stupI'!elstva ,:p;lclta'h z~, VIlOU ve, smyslu § 1295 obč. zák. »proti..
za~onne« le~,lt'a,m,'SpoóvaJlcl v tom, ze nepol\.l,ži.I.i hlasovacÍ'ch Hstkll. Není
am zk~umat: spravno,st ~ázoru odvolacího soudu, že k neplatnosti volby
by staclla JIZ okolnost, ze starosta obce opomenul hlasovati. Nedošlo-Ii
k pla'tnému ustanovení žalobce obecním strážníkem a sluhou protože
k tomu nebylo dosaž,eno potřebné většiny hlasů a protože mi,~o to nebylo o tom am provedeno platné hlasovámí lístky (viz rozhodnu,tí čís.
12,679 S~', I:. s.), tedy le~t bezvýznamné pro tento spor, jaký výsledek
melo d,als: (!S.tm hlasov~.l1I obecního zastupitelstva o otázce, od kterého
cine ma byh zalobce přlpt, neboť hlasování o ní bylo již bezpředmětné
a zbytečnc.

r"

z:

0

P r v Ý s o II d zamítl žalobu vzav za prokázáno, že došlo ke kupní
podle níž ža'lobce žalovanému dům prodal. O d vol a c í
s o u d uznal podle žaloby.
N e j vy':; š í s o 'li d uložil odvolacímu soudu nové jednání a rozhOdnutí.

smlouvě,

D

ů

Odvolací soud u,znal žalobn; nárok za opodstatněný jedi,né proto, že
žalobce jest dosud knihovním vlastníkem domu, v .němž jest byt žalovaným užfvaný a že proto nElmusí trpěli zásah do svého vlastnictví žalO'Paným, i když se tento. opí'rá o titul k nabytí vlastnictví. Tomuto právnímu názoru nelze přisvědčHi, neboCi..knihovní vlastník musí trpěti u,žívání svých nemovitostí> třeU osobou, je-li k tomu smluvně zavázán. O takový přípil!d jde, n~boť žalovaný namítá, že dům a ostatní nemovitosti
žalobcovy koupil a že se ujal jejich držby tím, že se do domu nastěhoval;
žalovaný nami,tá tedy platný důvod schopný k nabyU vlastnictví (titulus)
a pravý způsob nahytí držby, tudíž domnělé vlastnictví (§ 372 o!bč. zák).
První soudce uznal tuto námitku na úkladě svého skutkového zjištění
za opodstatněnou. Dojednal-Ii žalovaný se ža,lobcem kupní smlouvu
v příčině jeho nemovitosti a nastěhova'I-li se proto do domu žalobcova,
pak by se nemohl žalobce, i když jest dosud knihovním vlastníkem nemovitosti, domáha,ti vykHzení bylu na žalovanél1}, neboť by byl smluvně
zavázálO žalovanému proda:né nemovitostí odevzda,ti a kni'hovní vla,stnictví k nim na něho převésti (§§ 1061,431 obč. zák.). Za tohoto stavu
věci neužíval by žalo,vaný bytu v domě žalobcově výpwsou, jaJk tento
tvrdí, nýbrž .na základě oprávněni, jehož nllbyl proti žalobci z kUlpní
smlouvy s ním dojednané. Odvolad soud vyoházeje z nesprávného
právního posouzení věci pova,žoval zmíněnou námítku žalovaného za
bezpodstatnou a nepřezkoum",l slkutková zjištění první'ho soudu v pří
čině této námitky, ačkonv právě .na tomto zjištění závi,sí rozhodnutí této
rozepře. Nejvyšší, soud neměl pro,to možnost ve věci samé rozhodnouH,
čls.

čís.

15480.

Kniho~ní vl:,stnlk d~mu se nemůže domáhati jeho vyklizeni na tom,

kdo od neho dum koupil a do něho se nastěhoval.

(Rozh. ze dne 8. října 1936, Rv I 2067/36.)
Žalobce přednesl, že dovolil žalovanému, by se nastěhoval do jeho
d?mu ,vzhledem ,k !o;nu, že zamýšlel dům ten žalovanému prodati; ponevad, ~ uskutec~enl prodeje nedošlo, domáhá se žalobou, by žalovaný
byl uman povmnym byt, do něhož se v jeho domě nastěhoval, "ykliditi ..

vod y:

15481.

K výkladu §§ 63 a 67 poj. zák. čís. 501/17 ř. z.
Zcizení pojištěných motorových vozidel nemá v zápětí zrušení pojišťovací smlouvy koncesionářem sjednané, provozuje-li nabyvatel těchto
vozidel autobusovou dopravu (podnik) pod dosavadní koncesí bez povoleni podle § 7, odst. 4 zák. čís. 198/32 Sb. z. a n.
(Rozh. ze dne 8.

říj,na

1936, Rv II 916/34.)

žalovaný, jenž měl u žalující pojišťovny pojištěny autobusy, prodal
je, jak tvrdí, svému bratrovi 2' oznámil proto pojEťovuě, že zrušuje
pro zánik zájmu na pojištění pojišťovací smlouvu, žalobkyně domáhá

-

ČÍIS.

_

1548:! -

Cís. 1 ~4t5j -

905

904

se na žalovaném zaplacení dlužných prémií a namítá, že žalovaný

ZCIZ1V

autobusy jen na oko jest dále provozním podnikatelem a majitelem
dopravní koncese. P r v Ý s o u d žalobu zamHI. O d va I a c í s o u d
u'zn,,1 podle žaloby.
N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovoláni.
D

ů

pojišťovací

povi1nnost, uložená žalovanému jako konce-

sionáři

podle § 8 zálwna Čí's. 198/32 Sb. z. a n., jen otázkou veřejno
právní, jak se mylně dovolatel domní'vá. Vždyť z toho právě, že žalovamý
nepřestal býti podnikatelem dopravy s pojištěnými vozidly, vyplývá nepochybně, že jeho poji,stný zájem nepominul podle § 63 zákona čís.
501/17 ř. z.
čís.

15482.

Podal-Ii zaměstnanec obce do rozhodnuti disciplinární komise, na
základě něhož byl usnesením obecního zastupitelstva ze služeb obce
propuštěn, opravný prostředek, jenž v době skončeni sporu na vyklizeni
naturálniho bytu nebyl ještě vyřizen, jest i žaloba na vyklizeni naturálního bytu předčasná.
(Rozh. ze dne 9.

, '

':'!

D

vod y:

Zcizenim pojištěné movité věci zaniká sice pojistný poměr za podmfnek § 67 zákona o s'll1'lomrě pojišťovad ze dne 23. prosince 1917
6s. 501 ř. z., avšak zcizeni' samo o sobě nezakládá zrušení pOjÍ'šťovaci
smlouvy, nýbrž jen, znamená-Ii pro pojistníka uh"snuH zájmu na pojištění (srov. rozh. Čí,s. 10547 Sb. n. s.). Tomu tak není v souzeném
připadě. Zůstal-Ii žalo,vaný koncesionářem autobusové dopravy a provozuje-Ii nový nabyvatel vozidel tento podnik na koncesi žalovaného,
aniž si opatřil vlastní konces,i, pak jde o poměr, který je založen na
ujednání zakázamém a právně neúčinném podle § 15 zákona o dopravě
motorovými vozidly ze dne 23. pro,since 1932 čís. 198 Sb. z. a n., neboť
žalovaný ani netvrdil, že by šlo o povolené provozování námě'stkem
podle § 7, odst. 4 téhož zákona. Takové ujednání je tedy podle § 879
obč. zák. nicolné. Z toho se podává hledíc k ustanovení § 1, odst. 1
a § 7 tohoto zákona čís. 198/32 Sb. z. a n., vižícího živnostenský provoz
dopravy zásadně na koncesi, že ve smyslu těchto zákonných pravidel
ž"lovaný nepřestal býti pod:ni1btelem dopravy. S tohoto hlediska posuzována není

., žalovan' 'est povinen vykliditi naturál,ní byt, jenž mu byl
vyrokU, L:stwnci obde pmpůjčen. Uvedená stížnost žal,ovaného nebyl~
'ako zame a
. . . .
před soudem prvl1l
J , ' " z ena když bylo skončeno flzem vespo!U
.
Yfl
ješte v p r v'y' s o u cl zamHI žaIobu pro tentokráte. O d vol a c 1
stohce.
s o u cl uznal podle žaloby.
.
N e j v y Š š í s o u CI oI)OOVl'1 rozsudek ,prvého soudu.

řijna

1936, Rv I 1217/36.)

Žalovaný byl k návrhu di,sciplůnárni komise pi'i obecním zastU!pHelstvu žaIujíd obce propuštěn ze s'lužeb obce pro porušeni služebnkh povimností. žalcwamýstěžoval si do nálezu disciplinárni komise k disciplinární komi'si druhé stolice pří zemském úřadě v Praze. Žalující obec
opírajíc se o propuštěni žalovaného ze svých slu,žeb domáhá se žalobou

.

,"

ů

vod y:
hodnÉ: zda byl žalovaný po iádně

t I'k

Pro pOSOJJzeni teto veCl Je o 1 o r o z ,
, , ' vl,"' "
edeném kárném. řízení usne-sením obecní-ho zastupitelstva ,za ...,UJlCl

p~~~ platně propuště'n
o

I

'r

v~~~

ze služeb obce,

neboť

nestalo-h s:,. tak; Je

t'11~

dosud zaměstnancem obce a má tudíž nárok na UZI~an? ~a ~I.r~

.-

bytu. Ježto žalovaný podal opravný p;ostřed:~ proh d!SJtPh~~~~
n 'mu nál'ezu první, stolice, a to opravný proshedek pf1l~~stn} po edv a,
nt
, , ' " 483/20 Sb z a n nelze mluv!t! o radne prove enem
'ho -nanzem Cl'S.
.'
0'
.
nt, '
řízení l1ebylo-1i dosud o pHs,lu'šné stížnosl!- rozhodnuto zem~
ka:':~amosp;ávným úřadem (§ 8, odst. 3 cit. vládn!ho. naří~ení),; nema
~~Xy dos,ud u,snesení obecniho zastupitelstva o zr~,s:l1l sluz~b~:ho '~~k
měru žalovaného právní účinnosti, pmt'o dosud ,ma ~~lo::.anYt t~z d.na užívání naturáln,iho bytu. žalobní žádost nem tUdlZ J1Z z o o o u
vodu toho času opodstatněna.

ta

čís.

15483.

Ustanovení § 1155 a § 1164 obě. zák. nečiní výjimek .~e pr?sp~~
živnosti sezonních. Ujednání, jimž se zrušují ";ebo. omeZ;Ult opravnem,
plynoucí zaměstnanci z předpisu § 1155 obč. zák., lest mcotne.
(Rozh. ze dne 9. října 1936, Rv I 1585/36.)
Ž lobee (cihlářský mistr) se domáhá na žalovamém :aplace~í ~:dy,
již mau žalovaný dluhuje za část výpověd:ní lhůty v za~alovane V~S!b a
tvrdí že jest to část mzdy, j,;kou měl d,:stávatr po,~le umluvy za o u
mim~ t. zv. kampaň. Niž š í s o u d Y z,;lobu zam!tly.
.,
Ne j v y Š š í s o II d uložil prvénlu soudu nové jednání- a rozhOdnutI.
Důvody:

' d . § 1162 d) obč zák se netýká nároků podle § 1155 obč ..zák.,
P re prs
.'
' S b ' 4148 Nenastala
. ak ne"v šš'í soud odůvodni! v rozhodnuÍ! ve
. n'. s. ' , ' , . . . ,
J
ledy v s~uzer,é věci prekluse zažalované~o, nároku 'pro opozdene POh~~'?~
žaloby. žaIobce byl ustanoven v c!heJne .zalovaneh? pahčem a Cl r~~
ským mistrem. Pracovni poměr byl sJednan na nemc!tou dobl; a k .
vázáJ!1í tohoto poměru byla umluvena šestiměsiční ~hůt" vypovedl1l. Dal~
bylo umluveno, že žalobd náleží po dotu kampame tydenm plat 220 Ke

-

čís.

_

15484 -

čís.

15485 -
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a že v době mimo kampaú má býti odměněn obvyklým denním n""pn,
Žalobci byla dána výpověď dopi,sem ze dne 1. října 1932 ke
března 1933, avšak mzda byla mu z<lplacena jen do d'ne lO. pnlsÍlnce
1932. Podle § 1155 obč. zák. přísluší zaměstnanci plat i za
nebyly konány, když byl ochoten je komtí a bylo mu v tom Lu,nctuClIO
okolnostmi, jež jsou na straně zaměstnavatelově. Podle § 1164 obč.
v úpravě zákona Čí,s. 497/21 Sb. z. a n. jest ustanovení § 1155 obč.
předpisem velícím a jsou proto smlouvy a dojednání, pokud jimi má
býti zrušeno neb omezeno oprávněni zaměstnancovo, plynoucí z tohoto
ustanovení zákona, nícotnými (Sb. n. s. čís. 3845, 2986). Trval-li ža_
I·obcův pracovní pomé,r až do 31. března 1933, nemohl se tedy do té
doby ani platně vzdálí nároku na služební poží,tky zceIa nebo zčásti
a nemohl se spokojiti jen úplatou za přÍ<ležitoslné práce vykonané v cihelně v době mimo, kampaň. Nasta,l-li případ, že pro žal'obce v této době
nebylo práce, nejde to na jeho vrub a' nevadí tomu, ani okolnost, že cihelny jsou sezonními podniky, v nichž se práce pravidelně zastavují
při nastalé zimě a obnovují se teprve zase na jaře, neboť to mohl a musil
předvídati zamě'stnavatel a neměl dbaje svých hospodářských zájmů
sjednati se zaměstnancem smlO'uvusobě nepřízni"ou. Ujednal-li smlouvu,
jak byla zíjštěna, nemů,že se hájití námítkou hospodářské nesrovnal.osti
a škodlivých následků, které by se vy,skytly v jeho majetkovém okruhu
a brání ly spllnění smlouvy, zvlášť když bylo zji'štěno, že pakračování
v některých pracích by ani nebylo nemožným. Ustanov,ení §§ 1155 a
1164 obč. zák. nečíní výjimek ve prospěch živností cihlářské nebo jiných
sezonních podniků a § 1155 obl'. zák. nepředpokládá ani zavinění zaměstnava,telovo (Sll. n. s. čÍs. 3845), ný1brž je lhostejné, zda okolnosti
vyskytnuvší se v zamóstnavatelově osobě byly nahodilé či zamčst,na
vatelem zaviněné (Sb. n. s. 3716). Zaměstnanec ztrácí nárok na úplatu
podle § 1155 obe. zák. jen, pokud sluzbu odepřel anebo na jeho straně
se vyskytly překázky, by služby nekonal, jinak stač i, že jest k práci
ochoten (Sb. n. s. 5490). Věcí zaměstnavatelovou by bylo, by dokázal,
že žalobce na jeho vyzvání odmHI práci anebo pro vlasvní překážky
konati ji n·emohl, to však v nynějším sporu nebylo' prokázáno. Žalobcův
nárok je tudíž svým důvodem pO' .právu. Nižší ,soudy vycházejíce z mylného 'naúrání na věc se však nezabývaly výší tohoto nároku, jež byla
spo,má, ani vzájemnou pohledá\Okou k započtení namítanou. Věc není
tedy zralá k rozhodnutí.
čís.

15484.

S.oudům nepřísluší za trvání sporu přezl<íoumati správnŮ'st jmenováni
přísedicich pracovního s.oudu za skupinu zaměstnavatelů nebo zaměst
nanců.

(Rozh. ze dne 9.

října

1936, Rv I 2075/36.)

V dovolání do rozsudku odvolaciho soudu ve věcech pracovních
uplatnila žalující firma, že rozsudek jest zmatečný podle § 28 čís. 2 zák.
Čí'S. 131/31 Sb. z. a n., poněvadž í d,ruhý přísedící, který se zúčastní,1

v nesení rozsudku, hyl zaměstn,ancem, ~akže odv~~
dvol aciho fizení a y
p'r'lsedícího za skupmu zamestnavatelu,
fa ci soud nebyl, pokud jde o
řádně .obsazen.
"
nevyhověv dovolání, uvedl v otázce, o nlZ
Nejvyšší S O U d
. tu jde, v
d ů vod ech:

,,

lat,něná zmatečnost ve 'Smyslu § 28 Čí,s. 2 zák. čís. 131(3.1 Sb. z.
Up ní o odstatněna. V § 16, odst. prvém cit. z~kona Jestopreoepsano,
a n. ne
P ';
j"
h nlusl' by·ti ze sku!píny zamestna"atelu a Jeden ze
den z pIl'SeOCIC
.
bit"
ze Je
a'mi'stnanců. Jen poruš'enim tohoto· předpJ,su by yo
po~
si<upmy z, ' .
b
' se'na'tu a bylo by důvodem zma,teonosÍl nzel1l
no slo-ze'll a o' saze.D1, '"
" . '-" ďc'
rusJl § 28 fj,s. 2 cit. zák. Do,vo,latel však sám př.ípouSÍl, ze I pns,:. I I
p~ e,
o němž tvrdí, že jest zaměstnancem, Jest v s:znam~ pr!seV~dav ~'covního soudu zapsán ve skupině zaměstnavatelu, takze pr~d
dlCl~t 1~ odst. 1 cít. zák. an,i, podle vlastního udáni ,dovolatelova P?ruse~
plS
Soudům nepřf.sluši za projednání, sporu prezkoumatI s:rra\Ono~
nebyl. . , ří'sedících za skupinu zamésvnavatelli nebo zamestnancu,
jmenovam p
. . ' ')
ježto jde o věc správy (admlil11'strahvl11 .
v

.o::.

•

v

čís.

15485.

P kračování v odpůrčím sporu pro pohledávky na vyZ1vném, i když
ův~í exekučni titul (povolené prozatimní opatření) byl nahrazen
p
ooSUZujtclm roZSIldkem•
ov

,

(Rozh. ze dne 9. října 1936, R II 323/36.)
Syn žalované (manžel žalobkyně) byl odsou,Z~~ ,~ravoplat~,é r~~s~t
kem k ' lacení výžívmího žalobkyní' 500 Kč meSIC";'" kt,~rouzto ,cas. u
byl pov;nen platiti již po dobu sporu o rozvod na zak:ade proza~m;,~~~
o atření, a to až do pravoplatného rozhodnutI ~'?zepn; o rozvo,
'
ž~lstvi. žalobkyně tvrdíc, že se syn žalované (J.ejl,.manzel) .,;bav;1 s~eh~
majetku prodejem jeho žalované v úmyslu zkrahtI Jl, n~ vYZl~neomo. k:e
r'žto ·úm sl b 0\ a musi,l, býti znám í žalované, domaha se o p~rcl zalKbou' v' ;ool<U Yže kupní smlouva, kterou její manžel proda! sve l1!,;movitostí lalova'né, jest v poměru k žalobkyni h~zúčin'n?u a .~e J~st za10vaná po'vinna trpěti, na ony nemovitosti exek.ucI nu?enyo: znzemm r,av~
zástavn.ího k vydobytí výži,\Oného žalobk~m na zaklareb I' ,f:o ~t~ bl~
n í h o o' a tře n i pHslušejidho. P r vy, ~ o ud .za 'li zaml ;
o_
vol a c í Ps o u d uložil prvému soudu~ove Jednanl a rozh~dn~tI. D u_
Cf o d y: Předpokladem odpůrči žaloby J'est po~le ~ 9 odl'. L, ze, pohle,
dávka v . ejíž prospěch se podává odpor, musl byt! vykonate1na aspo~
v době p~dáni žaloby. Náležitost vykonatelnosti p.~hled,ávky, tUdIl musI
tu b'ti 'iž v dohě podání žaloby. V souzeném pnpade ,tom~ tak bylo
v dor,ě ,~odání této žaloby, t. j. 24. pro'8ínce 1931, nebol zahmm usne-

°

ov

_

-

Cis.
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čís.

908
důvodů:

sení z 26. března 1930 bylo tehd '"
dospělé a pro část.ky budoucně ~,d~z. vY~,o?ate.lne. pro částky tehdy
povol~jídho zatímní opatření za,nikl~lv~i~clúT;~, ze plat-n?st usneseni
platnem skollčeni sporu o rozvod dos . p .. . s y b~doucne po pravo_
br povolena, nepozbyla žal'Obk}'~ěP~v~~CI ;"plynutrm do.by, pro kterou
la
purčlm
SpOfl! po'loračova,ti, nehl,edíc /
vnen?stl v. zahaJe?:m již od1 podle pravoplatnéh'O rozsudku o rozv~~mu'9ze ;:atlmnl vyzIVné bylo
up:a~eno v téže výši a za tutéž dobu t • z '. br,"zna 1934 d;fmltivně
ta cm pohl'eciávka, ovšem jen za dob~ ~,~ze1 tu Jes, vykonatelna alimenod doby, kdy bylo ma,nžellli žalo;. le.dna !930 cIo 9 .. března
1934:
hmm vyzwné do pravoplatného sko č . kyne ul?le'no platrtI. prozavynesení, rozsudku prvního soudu
n em ,?zvodove rozepře, i v době
měla v době podáni žaloby " .. (18. p':osl,nce 1935). žalobkyně tudíž
své pohledávky vYkonatelnf ~:e~;č~íO~~tu~ynesení r,nzsudku pro dobytí
byla a jest vykonatelná (§ 9 odl'. ř.). ' ,pohledavka zapl'acena ne-

tL

N oe j v y Š š í ,s o u' d

nevy-hověl

rekursu.

podkladem žalobniho nároku jest soukmmoprávni smluvní poměr,
který sám o sobě se n,epříčí zákonu a nenabyl povahy protizákonné nebo
pří,Čící se dobrým mravům (§ 879 obč. zák.) tím, že vypůjčenými penězi
měl býti žalované a jej,ímu macnželu umožněn provoz hostinské živnosti,
a to přesto, že prý nebyli způsobi,Ji k jejímu provozování podle zákona
. čís. 112/27 Sb. z. a n. a že jÍ' provozovali proti předpisu § 55 živn. ř.
iako podpachtýři pod jménem Franti§ka P. Těmito skutečnostmi mohla
ÍJy býti opodst<1tněna neplactnost (nicotnost) pachtovní smlouvy v při
čině hostinské živnosti a hostinských místností (srov. rozh. čís. 5634,
6895,9734 Sb. n. s.)" nikoli však neplatnost zápůjčky zárukou žalobkyně
zajištěné, která byla žalované a jejímu manželu poskytnuta pi,y.ovarem
v R. za účelem odškodnění do,savadního pachtýře hostionské ži,vnosti.
že by r-cký pivovar půjčil ma,nželúm R-ovým pení'ze znaje stav věci,
aby takto umožnil protizákonný pro'voz hostinské živnosti, to žalovaná
nenamí,tala a z přednesu, žalobkyně to nevysvítá.
Čis.15487.

D

ů

vod y:

žalovanou lze poukázati k s . .
,
sení, z nichž je zcela, zře 'mé .ak pravnym. důvodu~, napadeného U8netu řešiti temehokou otáz,du {ak; ~dv~lacI soud vec posmuje. Netřeba
tř;;ní, kdyby byl žalo'bní ná;ok r~z~'~~k/ bylo .mělo n'a prozatímní opapnpadě věc tak nemá.
m zamltnut, kdyz se v souzeném

Čis.

15486.

Převzetí rukojemství za zápů'čku'"
. ..
provoz hostínské živnosti, ač k j. ..' JIZ ma bytr umožněn vypůjčitelům
zákona čís. 112/27 Sb. z. a n. zJ:i::~ pro~?~!, nejsou podle předpisu
nebyl-Ii ani zapůjčiteli znám pravý sfuvn;~i~1 se samo o sobě zákonu,

(Rozh. ze dne 9.

říjm

1936, Rv II 546/34.)

žalobkyně upla,tňuje proti žalo
"
. ~. .
zák, je~to jako ručitelka zaplati'l:a~I~~o::;z~ n~rok podle § 1358 obč.
VZnl'.kl hm, že pj,vo'Var zapůl'čl'l
• Iovane. a Jej'ímu
. o ane mu R.• Ip,'vo,va,ru,
ktery"
,.
za
.
.
Č,
by
jim
umožnil
rovoz
h
.
"
'
.:.
.
-anze
'OVl v hotovosti.
25 000 K
podl-e předpisů zák. čís. 111/27 Sb ostmske z~vno~t!, k níž nebyli však
kOll t?U zaplati.Ji odškodněni, ach '~i ~n. zpusoblh,a t~ tak: by část
no~t Ja'ko podpachtýři pro,vo!val/ P zl~n?sh, 'Pod Je~o'z J'menem ži.vzazalovarrá pohledávka J·es.t. ~ I' rob. zalobe namrtla žalovaná že
b I
neza ovatelna po - d-·..
'
Y.o nedovolené právní jednání.
žalobě b f neva. 'z JeJlm podkladem
trl s t o I i c n e j' vy šš í
1 Y o vyhoveno s o u d Y vše c h
,
rn s o II ( e m z těchto

i

Nemaže uplatňovať zmenku ten, kto nedal za
podfa úmluvy bol k tomu povinný.

ňu

protihodno1u, hocí

(Rozh. z 9. októbra 1936, Rv IV 459/36.)
Pravoplatný zmenkový platebný príkaz, vydaný na žiadosť žalobníka,
napadla žaJo"aná žalobou o obnovu sporu v podstate na tom základe,
že žalobník za sporné zmenky, d,ané mu in bianco, nedal protihodnotu,
hoci pod]'a úmluvy bol k tomu povi,nný.
S úd I. s t o I i c e žalobu zamietol, o d vol a c i s ú d jeho rOZsudok zmenil a zmenkový platebný príkaz zbavil platnosti.
Na j v y Š š í, s ú dl dovolaciu žiadosť žalobníka zamietol.
Z davodov:

Proti námietke žaclovanej, že nedostala ,protihodnotu sporných zmeniek, žalobník uclal, že žalovaná protihodlnotu zmeni,ek dostala, lebo 1'0skytol žalo.vanej požičky a vyplatil miesto nej jej dlhy za svojho. Žalohnvk tým doznal, že zmenky boly dané a vystavené 'la protihodnotu.
Vzhl'adom na to má v tomto spore rozhodný význam otázka, či bola
žalovaná dUmá ku di\u podani,a žaloby žalobníkovi tým titulom, že žalobník posky\ol jej požičky a platiI zo svojho miesto nej dlhy.
Je síce pravda, že zmenka je sama o sebe platným sl'ubom na platenie (Summenversprechen) a že causa debendi zmenkového závazku
je sám formálny zmenkový sl'ub (»,podpísanie zmenky«); z toho však
neplynie, že žalovaná n.emohI>a by čerpať za svojho všeobecného súkromnoprávného pomeru so žalobníkom n;"mietky vhodné k tomu, aby
mll prekážaly v uplatnení práva, pochádzajúceho w zme,nky.

-
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prípade, že dóvodOI~, vystavenia a dania' zmenky bO'la
ze zalobmk mal poskyt'nut zal'O'vanei protihodnolu za zmenku a
učinil, ná';',ietka: že,p~otihodnota nebola poskytnutá, je vho<lná k
aby p,rekazala zoloomkovt k uplatnení práv, pochádzajúcich zo
~ovanych zmenlek, lebo ~eprávom uplatňuje zmenku ten, klo nedal
nu prOÍl'hod~otu zalova,nemu, hoci pod!'a úmluvy bol k tomu no,,;,,_.'.
., Nepokracoval tedy ,odvol'ad súd proti formálne.;právnym a
~Ialne-pravnym pr~vldlam -:- ak? si žalobnik sťažuje - ked' zbavil
učmnostl, zmenko~y plateb~y prllkaz a zamietol žalobu na tomto základe.
'
h'
k Tym vyslovIl. odvolacl
.
.súd - ako to žalohník tv'rdí - , zOe z d
aUl'a
~1'~~ ,o~menk~ ne~znIkn.e za~l'azanost', .a-l/e ib~, to, že v súdenom pripade zalobmk, - -Ktory zaUjal sam stanovisko, ze za spomé zhlenky m ,I
•• t'
k I '"
I
.
'h
aa
~y pos: y nu,a :;aovanej prah o<lnota, - pokračuje dolózne, ked' uplatn~le prava na zaklade spomych zmemek, leho podl'a zisteného sku,tko_
veho stavu nedal za lieto zmenky protihodnotu.
čís.

15488.

Jí § 17 rozL zák.

Nejde o nezákonnost, dospěly-Ii nižší soudy k závěru že kontradiktorním rozsudkem ve sporu o rozvod manželství jest v~ skutečnosti
zakryto uznaní rozvodového' důvodu.
(Rozll. ze dne 10. října 1936, R I 795/36.)
Niž š í s o u d y zamítly návrh manželův na rozluku manželstvi
podle ~ 17 10Zl. zá.k. proto, že, V předchozím rozvodovém Sporu nešlo
vp:avde o rozvod nedobro~olny, nýbrž o zastřený rozvod dobrovollný
a ze rozsudek roz vodovy mel slOe formu rozsudku kontradiktorního ale
že ve skutečnosti vzhledem na vzájemný souhl,as ob aUl manželů šlo; zakryté uznání.
N e j vy Š š í s ou d nevyhověl dovolacímu rekursu,
D ů vod y:
Došly-Ii ní,žší ~oudy k ú:udk~, ž~ ve skutečností jde o zakryté uznání,
pak lest napadene usn,:,senl spravne, neboť § 17 rod zák. předpokládá
rozvo~ ned?brovo:n~. Ze by úsudek ,nižších soudů se příčH jasnému a
n'ep?cnyl:>ne~lu znem nebo smyslu zákona, nelze tvrditi- a není tu proto
'~:zakonnosh ve smyslu § 46, odst. 2 nesp. hz, a čl. V Čí,s. 1 zák.
CI'S. 251/34.
čís.

15489.

Třebas písemná plná moc zmocněncova nebyla obmezena nedošlo
k platnému ujednání smlouvy, byla-li při tom překročena ústně~ daná

plná moc, ,jeiíž rozsah byl druhé straně znám.

(Ro-zh, ze dne 10, října 1936, Rv II 256/36.)

Plnomocník ža10vané Anastázie J-ové Gu,stav J. při jednání o kup
"ndi'llce oznámil žalobky'ni omezení své plné moci v tom směru, že může
'ítijen do 115.000 Kč (ujedinati trhovou ~enu p~uze d~ nejvyšší ,čá~tk;v
JU5 .000 Kč) a že ona.s tím ~ll'?e sou~lalSltI, pemz te~ ~e proto pndava:
aby se zamezilo sporum, na,cez u~avrel se, zalobk~m J~~,nem zal,ovane
Anastázie J-ové spolu s přrtomnym spoluzalovanym, JeJlm m~nzelem,
k pní smlouvu znějící na trhovou cenu 120.000 Kč. žalovana kupl1l
~IOUv~, když jí byla potom poslána k podpisu, však vráti'Ia pozname~
,5 avši na ní, že s obsa'hem jejím nesouhlasí, ježto :není zaruče~a na ni
~oncese (hostinská a výčepnická). P r v Ý s o u d žalobu zamIll. O dvol a c í s o u d uznal podle žaloby.
N e j vy Š š í s o u d obnovi'l rozsudek prvého SOUGu.
Důvody:

Gustav J. mohl svoji zmoonitelku Anastázii J, vůči žalobkyni, jíž
obmezení plné moci bylo oznámeno, zavazovati a za ní kmpní smlouvu
s právním účinkem uza'vírati jen, p,okud by ,b~1 ujednal kup~i ,smlouvu
do výše 115.000 Kč. Překročil-II vswk zmmene svoJe zmocneOl, lu nevz,nikli z jeho jednání žádný právní závazek a tudíž žádná platná
smlouva, zejména pro Anastázíi J., zvlášť když šlo o zvýšek v sumě
poměrně zlnačné. Na věd neměnilo, že pÍlsemná plná moc, Jíž se Gustav
J, před zahájením jednání o kup hOlstínce žalobkyní vykázal a jíž, ?yl
zmocněn k pravo-platnému jednání o lvUpllI hostmce, neobsahovaola zadných výhrad nebo podmínek, zejména v příčině výše kupní, ceny, a byla
tudí,ž podle obsahlll svého neomezenou (§ 1007 obč, zák.), když J-ova
ujednání, J. dodatečně neschvál,illa (§ 1016 obč. zák.), a j,e nerozhodné,
že jakO' důvod svéhO' ne.schvále:ní llv,edl,a, ž·e koncese není zaručena.
Z této okolnosti nelze ještě bezpečněusnzovati na to, že jinak s ním
souhlasi,la (§ 863 obč. zák.) , Zmocněnec za,vazuje svého zmocnitele
pOluze tehdy, sj'edná-li s třetí; osoboul smlou\"u v mezkh zjevné plné
mocí (§ 1017 obč. zák.) a žalobkyni bylo způsohem nijak pochybnostI
nevzbuzujídm vý·slovně o~námeno a bylo jí tudíž zjeVilO, že J. kupní
smlouvu znějící- na cenu vyš>ší než 115.000 Kč úzavírati nesmí. Bylo proto
bez významu, že se J. chtěl svým prohlášením, že si to s J-ovou vyřídí,
za jej!! dodatný souhlas se zvýškem zaru.6\i (§ 880 a) obč, zák.), když
k jejímu sOllhJa.su pak nedošlo. NevzníkIa-li' VŠaJk platná kupní smlouva
pro J-ovou, nevznikla platně, když šlo o nedílný předmět kupu, ani pro
spolu'žalovaného jejího manžela, třebaže tento ujednání J. o uzavření
koupě hosti'nce chváMI a tudíž i schválit
čís.

15490.

Konanie zamestnanca, ktorým mobol byť jeho zamestnavatel' poškodený a jeho dobrá povesť mohla byť uvedená v poclwbnosť medzi zákamlkmí, je sposobilé vzbudiť odóvodnenú nedóveru zamestnavatefa
a je dóvodom predčasného zrušenia zamestnaneckého pomeru.
(Rozh, z 13. októbra 19-36, Rv III 727/36,)

913

912

Žalobník bol zameslnaný u žalovaného ako obchodný ceslujúci
mesačný plat a províziu. ža'lovaný zmšil služebný pomer s oKamzll'Ol
platnosťou. ~ Žalobník dom,;hal sa žalobou zaplateni'a platu a
,
na ~ý:p?ved.nú lehotu. O b a ni H i, e 'S,ú d y žalobu zamietly, Na j

v y s S I S U a roz,sudok odvola'C1eho sudu rozvlaza,1 z dóvodov
v úva'hu nepríchi<dzajúcich, uvieáo'l však v d ó vod och svojho
rozhodnutia toto:
Zákon čis. 154/19'34 Sb. z. a n. uvádza v 1. bode § 34 medzi dólec
ži,tými dovodmi, pre ktoré je zamestnavatel' oprávnený
predčasne propustiť, aj .prípad, ked' zamestnanec sa dopustí
čirnov, pre kto'ré sa ja1vÍ byť nehodným d6very zaměstnavatel'a. Z
že z,,"koTI použil sl'Úva »ak sa dopustí konania« vyplýva, že tu musí
zavinenie na strane zameslnanca. Nižšíe súdy zi·stily. že žalobnik
10žíl žalavanej strane objednávku firmy f. za 4. febmára 1935,
sa mala len predznačiť, ako pcvne učinenú, d'alej objednávlm Jozefa
z 19. februára 1935, ktorú Jozef T. neučinil, a že štefanovi P. zatajil
ktorú firmU' zastupuje. Z tohoto zistenia vyplýva, že sa žalobnik dopUSHi
týchto konaní vedome. Takým konaním žallObnika mohla byť žall·ov;,n;
firma po.šk'Údená a jej dobrá poves.ť mohla byť medzi zákaznikmi ,
dená v pochybnosť. Bolo preto toto konaníe žal·obni,ka sposobi·lé
diť od6vodnenú nedove-ru žalovanej stral1y a blOlo tedy aj doležitým
vodom, pre 'ktorý bola žalovaná strana oprávnená zamestnaneoký po
so žalobníkom predčasne zrušiť.
čis.

15491.

V řízeni o návrhu na .prohlášeni konkursu nelze obdobně užiti sankce
stanovené v § 167, odst. 3, poslední věta koni<. ř.
(Rozh. ze dne 14.

října

1936, R I 1014/36.)

P r v Ý s o u d zastavíl řizeni' o návrhu věřitele na uvaleni konkursu,
vělitel vzal svů'j návrh zpět. Rek u r sn i so u' d uložil
prvému soudu 1I0'llé rozhodnutí o návrhu. D ů vod y: Dlužník ve svém
podání tvrdil, že pohledávka, které se věřitelka na něm domáhá, zan·ikla
novaci, že není tu prokázána platební neschopnost. Prvý soud předvolal
obě strany k jednání jak o 'existenci, vymáhané pohledávky, tak
o dlužníkově neschopnosti placení. K roku se dostavil však jen dlužnik,
který do protokolu udal, že požadovaná pohledávka je zaplacena, a dále
že, i kdyby pozůstávala" neběží 00 takovou pO'hledávku, aby ji trvale
nebyl schopen zaplatiti. Prvý soud pak obeslal k novému jednání
o okolnostech dlužníkem uplatňovaných právního zástupce navrhujíci
strany znovu s Um, že nedostaví~]d se vymáhající strana O.pět'llě, hude
se za to míti, že od návrhu na uvalení konkursu upouští. Věřitel se k tomuto wku opět nedostavil a prvý soud proto zasta'vil řízení na uvalení
konkursu následkem zpětvzeU návrhu. Jedná-li se o návrhu úpadce na

rušení konkursu, ustanovuje § 167 konk. ř. sankci, že o věři,telích, kte~í
k roku nedostaVÍ, má se za to, že se zrušením konkursu souhlas!!
~akovou sankci však nelze dovoditi, pokud se jedná o návrhu na uvalem
konkursu. Z ustanovení § 69 konk. ř. nic takového se nepodává, naopak
z jeho usta>J1ov~ní jde j.asně ;l1:jevo, že pro. jednání o takovém návrhu
platí ustanovenI § 189 konk. r.
N e j v y Š š í so II d nevyhověl dovolacímu rekmsu.

: Ze

Důvody:

Dovolací rekurs jest přípustný, poněvadž z napacleného jím usnesení
neplyne, že zrušení bylo vysloveno z toho důvodu, že by bylo za;potřebí
doplnění ří'zení (§ 527, odstavec 2 C. ř. s. v do,slovu čJ. I. -čís. 4 zákona
ČÍ>s. 251/44 Sb. Z. a n. a 1 188 konk. ř.) za tím účelem, aby mohlo
býti znoVU rozhodnuto, zda řízení ,o náv!hu, věřitele ~a uval<;ní .k~nk~rsu
má býti zastaveno následkem zpetvzetJ navrhu, coz bylo JedlDe predmětem konkursu. Rekmsní soud ve skutečnosti změnil usnesení prvníh'Ú
soudu a rozhodl sám o uvedené otázce věcně, a to jen proto, že
prvý soud vycházel z mylného právního názoru, že navrhovatel upustil
od návrhu na vyhlášení konku.rsu mlčky tím, že se nedostavil k jednám
o okolnostech namítnutých dlužníkem proti návrhu na povolení konkursu.
Prvnímu soudu bylo pwto rekursním souclem uloženo, by dále jednal
o věřitelově n,;vrhu na, uvalení konkursu. O tom, zda jest věřitelův návrh
na vyhlášeni konkursu důvodný čili nic, nemzhodoval dosud prvý soud
a nemohl proto ani reku.rsní sou·d tuto 'Otázku přezkoumávati. DovolaCÍ
rekurs ,není vš"k důvodný a stačí odkázati na případné odůvodnění rekursního soudu, k němuž se dodává, že i1'stanovení § 167, odstavec 3,
poslední věta konk. ř. nelze obdobně použiti na jiné případy v tomto
u·stanovení neuvedené, poněvadž jde o formální předpÍs, jejž jest vykládati přesně. Ve vyjádření dlužníka nebyl .obsažen záro,veň i návrh
na zrušení konkursu, n~bO'ť o návrhu na kO'nkurs nebylo j-eště rozhad"
nuto a konkurs do·sud vyhlášen neby1.

poněvadž

čís.

Předpokladem žaloby )lQdle

15492.

§ 53, odst. 4 vyr. ř. čís. 337/14 ř. z.

(= § 60, odst. 2 vyr. ř. čís. 64/31 Sb. z. a n.) jest příčinná souvislost

mezi hlasováním věřitele, jehož pohledávka za ručitelem anebo spoludlužníkem je kryta, a mezi nemožnosti zaviněnou vyrovnacún dlužníkem, aby se ručitel nebo spoludlužnlk zúčastnil vyrovnacího řízení.
(Rozh. ze dne 14. října 1936, Rv I 2439/34.)

Žalobce přednesl, že podepsal jako rukojmí žalovanému (vyrovnacímu dlužníku) K"r1u S-ovi jako akceptanlovi společně s Ferdinandem
Š-em jako ručitelem dvě směnky po 10.000 Kč. Směnek měl S. užíti ke
Ci"i!n[ rozhodnutí XVIII.

58

_

Čis.

15493 -
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koupi zvukového zařízení ve svém biografu a byle> ujed,náno, že je
pouze tam, kde žal'obce určí, avšak žalovaný S. směnek nepoužil k
pro který byly vydány, nýbrž proti ujednání použil jich ke krytí svého
starého dluhu u J'Ulia H-e, a žalobce byl nucen směnky ty dáv11'o po
rovnání ža,lovaného zaplatiti. Žalobce nemohl vzhledem k ujištění
vaného, že ony sm;ěnky má ve svém držení a že mu je vrátí, směnky
k vyrovnacímu řízení přihlásiti. žalobce domáhá se proto podle § 53
vyr. ř.Čís. 337/14 ř. z. (§ 60 (2) nov. vyr. ř.) výroku, že
povinen mu tyto částky z"pl·atíti. P r v Ý s o ll'·d umal podle
O d vol a c í s o u d žalobu zamítl.
Ne j v y

Š

ši s o ud

nevyhověl

D

ů

dovoláni.

vod y:

žaloba, opřená jen o ust"novení § 53, odstavec 4 vyr. ř. čís. 337/14
ř. z., není důvodná po strámce právní, takže není opodstatněn dovola<:í
důvod podle § 503 6s. 4 c. ř. s. Neboť ustanovení § 53, odstavec 4
vyr. ř. oprávňuje věřitele, k jejíchž pohledávkám nebylo přihmem toliko
dluž,níkovou vínou, aby požadovali od dlužníka úplné zaplacení z toho
důvcd\1"že mají zájem, aby věřitel, který jest kryt svou pohledávkou za
mčilelem anebo spo,ludlužníkem, nehlasoval pro poměrně nízkou kvotll
aneb aby nesvolil dokonce k zvláštní' VýhDdě jiného věřitele a tak poskytnul vyrovnacímu dlužníku slevy 'na účet ručitele nebo pDstižního
'dlužníka, jak praví pamětní ,spi,s k §§ 17 a 18 a § 156 konk. ř., kterážto
usta,nDveni jsou obsahově tooložná s §§ 17, 18 a 53 vyr. ř. Jest tu tedy
třeba pří'činné souvis'losti mezí tím, že věřHel, který jest kryt ,svou pohledávkou za ručÍ'telem anebo -spoludlužníkem, hlasoval pro vyro,vnání,
a mezí nemožností dlužníkem z,"viněnou, aby se ručitel "nebo spoluc
dluž,ník zúčastni.] vymvnadho řízení. V souzeném příra·dě však tomu
tak ,není, neboť nejenže žalobce věděl' o vyrovnacím. řízení, takže mohl
přesto, že vyrovnací dlužník neuvedl v pasivech tyto pohledácvky, při
hlásiti svou podmíněnolť poMedávku (měl-Ii vůbec již nějakou), podle
§§ 16 a 17 vyr. ř., nýbrž Julius H. aní nepnhlácsřl k vyrovnáni svou pohledávku ze smě·nek neb aspoú nebylo zjištěno, že tak učinil. Není tedy
v someném případě vůbec možná souviso!ost mezí nějakým hlasovácním
]u'Ha H-e a mezi neúčaslÍ' žalobce na vymvnadm řízení a nejsou proto
spln.ěny předpoklady § 53, odstavec 4 vyr. ř. žalovaný ovšem odvrátU žalobce od účasti- na vyrovnacím řízení tím, že neop'rávněně postoupil dvě směnky Juliu H. a ujišťDval žalobce, že směnky u H. jen
uschoval a že jepodl,e dohody ža]ohó vrátí, takže podle toho uložení
cměnek u Julia H-e nemělo mHí v ,poměru k Jlťliu H-ovi žádného právního účinku na rušení žalohcovo. KI,amal-U žalovaný v tom směru žalobce a způsobiJ-li mu škodu tím, že žal'obce byl ll!ucen dávno po vyrovnání H-ovi směnky zaplatiti, šlo by jen o náhradu způsobené tím
škody pocUe 30. hlavy obč. zák.,nikohv o uplatňovaný nárok pode § 53,
odstavec 4 VyL ř., poněvadž ono oklamání nestačilo k tomu, aby
Julius H. mohl na úko·r žalobce hklsovati pro vyro,vnání, ba naopak klam

ěl žádného VH-Vll na vy' sledck vyrcvnání, poněvadž dovollatel Sál.ll
tcn. ['
II etll
"
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.
'h
-"t"e
v dovolání že žalova'ný zap-latil cneml
SI11en <alTIl sve o v~n el
pla\
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'1' H až po zaháJ'eném a skoncenem nzenl vylovn- 1 )
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Jvyrovl
'lacl"m
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neměl, ani Julius H. pohledave z nnecn smene za
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Smluvená ztráta lhůt nenastává, přijal-Ii věřitel později placené
splátky bez výhrady.
_,
. .,
' . , ...
Zrušení směnečného platebního príkazu J?la ,:zd,~ kon~cny ucmek.
Dodatek, že se zrušuje »pro tentokráte<" nema pravmho vyznamu.
(Rozh. ze dne 14. října 1936, Rv I 2144/36.)
V námitkách protí směnečnému platehnitm;u přík,aw:,vedl ža.loval;ý,
že zažal,ovaná pohledávka není dosud splatna, ponevadz tvrzena ztrat~
lhůt nena,stala, zejména proto, že žalujicj, příjimala. po~děJí . sp~~tn"
splátky bez výhrady. P r v Ý s o tl d zrušil smen",čny ~Iatebm ~nk~,z
pro tentokráte. O d vol, a c í s 00 u d ponechal 'smenečny plaotebm pnkaz v platnosti.
N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Důvody:

Odvolací soud má mylně za to, že soud první stolice 'nedržel se :02sahu námitek a překročil' zásadu' vytčenou v §§ 495, 552 .a 5.59 c. r. ,s.
žalovaný v písemných směnečných námitkách prednesl 1 namI,tku, ze
v době splatnústisporné směnky a v době podání žaloby nebyl v pro~
dle,ní a že proto prý žalujíd strana nebyiaoprávněna sp~rnou. l<ryCI
směnku vyphiti a uplatniti. Rozhodnutí o této namltce vyzadu]e, aby
se řešil,a otázka, byla-li žalující strana .~právn.ěna "pl:"tbu k9nanDu
3. března 1936 (došlou 4. března 1936) uctovab na Jl'ny dluh zalovanéh'O. Rozhoduje o této otázce s.právně se řídli soud první stoHce ust~
navením § 14((; obč. zák., když pokládal za pochybné, jaký úmysl mel
žalovaný při konání oné platby, a na základě toho správně řešil otázku
t"k že podle citovaného ustanovení třeba počítati onu platbu na
spdrný dluh a ne na domnělou jinou pohledávku žalující strany. :neb~
tu zdůrazniti, že i podle výše částky zaslané 3. března 193? Je zreJme:
že platba by~a ko,nána jako splátka sporného dluhu, Je~to :asla~a
částka přesněod'povídá sumě splátek označených v dOpISU zaluJIC~
strany. Ze skutkového, zjištění obou nigkh soudů vJPl~vá, že ~.al:ovany
v době podání žaloby nehyl na sporny dluh mc dhlz.en; poclta-1I .se '
platba ze dne 3. břez,na 1936 na tento dluh a nepoklada-1I se ztrata
53"
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lhůt za nastalm:. Z toho však třeba dovoditi právní zaver, že žakljící
stra'na nebyla oprávněna spornou směnku dnem 15. března 1936 uči'niti

splatnou a ji v době podání žaloby uplatňovati na tom základě, že dluh
v té době nebyl- splácen podle úmluvy. Uplatňuje-Ii žalujtcí strana
ztrátu lhůt pro opožděné za'Placení sp'látky proSi1llcové, nelze U'zlnati toto
stanovisko za správná, protože žalujíci strana později, v únoru 1936,
přijala pro bl1diucno směnky splátkové, v čemž třeba spatřovati mlčky
projevenou vůli žalující strany, že ztrátu lhůt pro npožděné splácení
prosincové splátky nechce uplatňovati. Z těchto důvodů bylo třeba dovolání vyhověti a obooviti rozsudek soudu prvni stolice. Soud první
stoIice zrušil směneoný p'latební příkaz jen pro tentokrát, leč dodatek
tento nemá právního účinkJu, poněvadž zrušení platehnÍ'ho příkazu smě
nečného má vždy úónek konečný.

čís.

15494.

Byla .. ;; pozůstalost již pravoplatně odevzdána, nemůže dědic žádati
ani jménem zůstavitelovým, ani jménem jemu již odevzdané pozůstalosti
o knihovní vldad práva zástavního p~o pohledávku patřící zůstaviteli,
nýbrž jen jménem vlastním.
(Rozh. ze dne 14.
Srov. Sb. n. s.

čís.

ří'jna

1936, R II 423/36.)

15053.

Navrhovatelka zažáda,la o záznam práva zástavního pro sebe ":
svého manžela Otakara P-a pro pohledávku 70.000 Kč, kterou oba spol·ečně poskytli spolmlastníkům nemovitosti, o jejíž zavazení- jde. žadatelka při tom prokázala, že její manžel Otakar P. zemřel a že pozůstalost
po něm byla odevzdána odevzdad Iistínou jí jako jediné dědičce. p"f v Ý
S o u d žádosti vyhověl. Rek u rs n í s o u d žádost zamítl, pokud šlo
o zámam zástavního práva pro pohledávku na zemřelého Otakara. P-a
při'Padajíd (35.000 Kč). D ů vo d y: Záznam záStavního práva I.ze povolHi jen tehdy, je-Ii dostale·čné osvědčena jak pohl:edávka, tak právní
dů'vod pro zástavní právo (§ 36 knih. zá<k.). V souzeném případě zažádala navrhovatelka o zámam práva zástavniho i ve prospěch svého zemřelého manžela, ani·ž se podle § 77 vykázala plnou mocí nebo odevzdaci !i:stincu, z níž by přechod pohledávky jejího manžeJ:a na ní byl
p",trný. Navrhovatel-ka sama uvádí v návrhu svém, že polovici zápůjčky
35.000 Kč do pozůstalosti po svém zemřelém manželovi nepřihlá
sil-a, poněvadž prý manžel jí tuto svou pohledávku daroval' a že pak,
až záznam práva zástavního pro jejího manžela bude proveden, požádá
Ll pozůstalostního soudu, aby vydal prohlášení, na základě kterého se
převádí ona po·lovíce na ni. Z tohoto jejího udání vyplývá, že opírá svou
legitimaCi o cta·rovací smlouvu, že proto tuto polovici zápůjčky do po-

o

stallústi nepřihlásila a že tedy odevzc.lací listinou k návrhu o záznam

"~O tuto polovici zápůjčky legitimována nenL

.

.

PNe j vy" š í s o II d nevyhověl dovolacl1TIu rekursu do zamltave
části

usnesení.
Důvody:

Okolnost, zda navrhovatelka p~lovj.llu ze" záplljčky na zemřelého
nžela připadající přihlásila k pozustalosÍl cII·I nIC, jest nerozhodna,
~eabOť i jmění) které nebylo v p~~~stal,ostvním ř!.z~'~ví a.vv~s~ytn:. s~ tepr~e
dodatečně, není pozústalostí lezlcl, nybrz patn JIZ dedlcllm, Jlm2 POZLstalo.s t byl,a odevzdána (srov. rozh. čís. ~58 Sb. n: s.) a ode~zdacl hStI:
nou .přestala tudíž právni osobnost pozustalosŤ1. pko. h~o~e., Nem.ohk
roto navrhovatelka stran této poloviny 0_ kmho~m zap;s zadalI am
p c'11e'111 mrtvého. j'i,ž malnžela což j'est právne nema-znoJ avsa,k anI Jm~
jm . 'pozůstalosti
'
.
.'
'.··k·
b' ,
která v té '
době jako samo·statna pravmc a oso a ]ll
m
n
e,
'h
.
neeXÍ"stova,la, ní'Lrž měla a mohla žádati o zázna,m zásta~m o p~ava pro
celoU' pohledávku 70.000 Kč výhradně jen ve SVUj vl~stm pr?spech',Ne;u6nHa-li tak, nep'Ú'sou1dH rekursní: soud věc ,nespravne po st~ance ,pravn~,
když povolil zápis jen stran_ poloviny celé pohledávky, :. J. 35.0l!0 j(c:
o který dovolací rekmentka zadala vJ:astmm j111enem, kdezlo ve zbyva]lcI
části žádost zamítl.
čis.

15495.

Odpůrči nárok proti zřízeni věna.
" . ,.. ,
Snb věna z doby před sňatkem nemá pravotvomy a zavazny ucmel"
nebyla-li osoba podle zákona zavázána k vyvěn~?i v~h~edem ~ SŤlIvu
svého jmění povinna splniti zákonný závaz~k k zn~e~ v~a. ~ltb vetta
za takových okolností učiněný jest bezplatnym opatremm, .lemuz lze odporovati podle § 4 čís. 1 odp. ř.

(Rozh. ze dne 14. října 1936, Rv II 383/35.)
žal-obce přednesl, že matka žalované po~~oupila }mIOuvo':l' po.s~u.pJlí
uzavřenou dne 2. května 1932 z h)'lperochy castlou 1:>0.000 Kc sve za,lované dceři pl' srážce knihovní,ch a nekni-hovních. p~hledáv,,~ jedi:1é za
tím účelem a v tom úmyslu, aby nedošly u?pokojem pohled~vky zalobcovy, jež bezúspěšně proti matce žalovane exekucemi ~ymahal a aby
takto bylo mu znemožněno vésti exekUCI na ?nu ~y!,erocnu.'pro jeho vykonatelné pohledávky, aokoUv žalovaná dobre vedela o Jejich enst:,ncl
i o- tom, že pohledávky ty nebyly zaplaceny do dne pos,tupu z 2. kvetna
1932. Žalobce proto žádá, aby postupní smlouva z 2. kvetna 193~ byla
prohlášena proti němu za bezúčinnou a aby žal-o~aná byla uznana Z3
povinnou trpěti uspokoje?í Eohledáv::, těc:h z one hy~erochy, pr." po:
vinnou její m"tku vyplyvaj1cl p? pnpade ~by byla zalo~ana. u;nan<;
za povinnou pohledávky ty zapl-atJ!L žalovana navrhla zamlÍlluÍl zal·ob)
a namítla, že sice v oné postupní. listině z 2. května 1932 Jest uvedeno,
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že její matk<l postupuje žalované 150.GOO Kč z nejvyššiho podáni stvrzu_
jíc přijetí valuty od ni, ale ve skutečnosti že se tento postup stal iiž
v květnu 1930, kdy se matka žalované zavázala žalované a jejímu (t.' j.
žalované) manželu vyplatiti věno ISO.OOD Kč a žalovaná jí dala na tel
kvitanci. Niž š í s o u d y uznaly podle žaloby.
Ne j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolání.
D

ů

vod y:

Pro řešení otázek, zda a v ja:kém rozsahu jest účinná povinnost k dotaci dcery, je rozhodným den jejího -sňatku. Pozdější zhoršení poměnl
osoby k dotaci povinné škodí dceři potud, pokud ohrožuje existenci
povinného, který své povinnosti ještě nedostál. Nárok na dotaci vmiká
teprve v den dceřina sňatku a předl tímto dnem nemá dcera ani nárok
n·a zajištěni povinnosti k dotaci (Krasnopolski-Kafka, Oester. FamiEenrecht, str. 158-160, Klang, Komentář k § 1220 IV. a rozh. čís. 9380
a 10416 Sb. ll. s.). Podle loho neměl-a žalovaná před 22. srpnem 1931,
t. j. dnem sňatku, za svou matkou Emilií B. pohledávky, totiž nároku
na věno, a existence po případě rozsah této pohledávky se určují podle
ma}eťkových poměrů matky k tomluto dni, při- čemž pozděJší zl~oršení
těchto poměrll jde na vrub žalované, pokud jí věno skutečně ještě poskytnuto nebylo. Z ustanovení § 1221 obč. zák. plyne, že Emilie B. podle
stavU! svého jmění ze dne 22. srpna 1931 po případě 2. května 1932, kdy
neměla žádného majetku mimo naději na hyperochu, nebyla vllbec po,·
vinna žalované dáti nějaké věno, když mezi stranami není sporu o tom,
že poh.ledávky žalobcovy za B. v den- dotace, t. j. 2. května 1932, již
existovaly, a když tento její dluh převyšoval čistou hyperochu, jedi'ný
to jeii' majetek. Nebyli proto ža,l'ovanou tvrzený dotační slib Emilie B.
z doby před sňatkem, i kdyby se byl skutečně stal, pravotvomý a závazný, a nebyly by ani tento slib, a.ni dotace postupem části hyperochy
ze dne 2. května 1932 vykonány k splnění zákonného závazku, takže
žalobce jest podle § 4 ČÍ>s. 1 odro ř. oprávněn odporovali postupni
smlouvě jako bezplatnému opatření dlužnic<;, ať již bylo provedeno
k splnění toho slibu či pod rouškoul splnění zákonné povinnosti k dotaci. Podotýká se, že žalovaná ani netvrdila, že by při slibu po případe
přicessi šlo snad o obvyklý přílležitostný dar nebo vě.nová;ní v přimě
řené výši k účell1m obecně pro·spěšným .nebo kterým by byl·o vyhověno
mravnim závazkúm neh ohledům slušnosti. Kdyby spor mezi B. a Š. dopadl v její prospěch, pak by tím ovšem byl její majetkový stav zlepšen
i s účin'kemn·azpět k dni sňatku žalované, pak by však žalovaná mohla
t1ťké spornou cessi beze všeho realisovati. S tohoto hlediska je žaloba
důvodná.

čis.
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Nedostatecnos! přih1ášI,y k rozvrhovému roku, nebyla-li v ní uvedena
výše úroků, přichází-Ii pro přihlášenou pohledávky v úvahu ustanovení
vlá(!ní vyhlášky z 12. dubna 1933 čís. 59 Sb. z. a 'll.'

Ke kampeličkám ve smyslu § 8 čís. 3 cit. vládni vyhlášky náležejí též
společenstva s ručenÚTI obmezeným.
(Rozh. ze dne 15. řijna 1936, R I 757/36.)
Vymáhajicí věřitel přihlásil k rozvrhovému roku zbytek jistiny ve
, výši 26.128 Kč a tři splátky po 1.500 Kč s příslu'šnými úroky uváděje,
,že v těchto splátkách jsou obsaženy rovněž platby na kapi,tál i úroky.
Niž š i s o II d Y nepři>kázaly vymáhajícímu věři·teli na přihlášené
solátky nic jsouce toho mínění, že pi'ih>láška v této části jest nejasná ct
n'edostatečná.

Ne j v y

Š

š í s o u d nevyhověl dovoladmu rekursu vymáhajicího

věřitele.
Důvody:

Správně pokládaly ni'žší soudy přihlášku, za nejasnou a nedostateč
nou neboť souhrn přihláše>nýchčástek (26.128 Kč a 4.500 Kč) převy
šuj; kapi>táI ve výši 30.000 Kč, jenž bY'l zástavním právem na vydražené
nemov;to.s.ti zajištěn. Výši úroků obsa'žených v přihlášených splátkách
slušelo však uvésti i proto, že vládní vyhláškou ze dne 12. dubna 1933
čís. 59 Sb. z. a n. zde v úvahu přicházející by.lo zakázáno (§§ 2, odst. 2
a 3, odst. 2), aby zásady tam vyslovené byly jakýmkoliv způsobem
obcházeny. Byl'O by proto býva,lo na vY'máhajícím věřHeli, aby hledě
na platné předpisy upravil svou přihlášku tak, aby z ní bylo seznati VŠe,
čeho bylo k posouzení důvodnosti přihlášeného nároku zapotřebí (§§ 210
a 214 ex. ř.). JežtO' se t;jk nestalo, nemohlo mu nic na tyto splátky
s úroky býti přikázáno (srov. i, 'rozh. čis. 5962 Sb. n. s.). Pokud však
jde o výši úroků a úroků z prodlení, příslušejí-cích dovnlacímu rek-mentovi z přikázané .částky 26.128 Kč podle vládní vyhlášky ze dne 12.
dubna 1933 čís. 59 Sb. Z. a 'll., použi,1 rekmrsní soud sazby "tanovené
v tabulce 12 (pří!. B) c) k uvedené vládní vyMášce) ze zápůjček a úvěru
II bmpeliček,odst. D, uznávaje, že sazba podle odstavce A (pklJtné
pl'O dlouhodobý h)'lpoteční' ú'věr v zákonné jistotě) zde nepřichází
v úva·hu. Dovolací rekurent namitá proti stanovisku rekursního soudu
toliko, že použití oddílu 1., tabulky 12 (platného pro kampeličky) jest
vyloučeno proto, že kampeHčkami I·ze prý rozuměti pouze úvěnní spole:
čenstva -s fučením neohmezeným., nikoHv i s fučením obmezeným, k mmz
náleží v)'lmáhajíd věři.tel. Tento jediné uplatňovaný důvod VŠaJk neobstojí. V § 8 č. 3 cit. vl. vyhlášky jest výslovně staJn'oveno, že výrazem
»kampeli.čky« pou~itým v čl. ll. a v příloze ·oné vládní vyhlášky jest
rozuměti úvěrní společenstva (družstva) ve smyslu § 2, odst. 1 písm. b)
zákona č. 239/24 Sb. Z. a n. ve znění čl. XIV. zákona č. 54/32 Sb. z.
a n., pokud zároveň vyhovují podmínkám zikona č. 91/89 ř. Z. K úvěr
ním spole.čenstvům, o nichž pojednává § 2, ods'!. 1 pf.s.m. bj zákona
č. 239/24 Sb. Z. a n. ve znění čl. XIV. zák č. 54/32 Sb. Z. a n., nále;>eii však mezi jinými i společen~tva, která podlle svých stanov provo-
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zují výlučně neb z převážné části úvěrní obchody, zřízená podle zákona
o výdělkových a h'Ospodářských společenstvech ze dne 9. duhna 1873
Č. 70 ř. z., a to za podmínek odst. 2 a 3, jednajících výslovně také o společemtvech s ru('ením neobmezeným. Z toho je patrné, že obmezeni ručení není rozhodným pro otázku, zda úvěrní společenstva ve smyslu vl.
vyhlášky Č. 59/33 Sb. z. a n. patří ke kampeHčkám.
čís.
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čl. 131
Exekuční

K

obch. zák.
zástavní právo nabyté na nároku povinného jako veřejného
společníka na vydání likvidačního podílu se vztahuje také na jeho peněžní hodnotu stanovenou nálezem rozhodCích.
(Rozh. ze dne 15.

říljna

1936, R I 1071/36.)

Podlle usnesení okresního soudu byl'O zabaveno právo povinného
Václava O-a na vydání podílu příslušejícího mu jako veřejnému společ
níku proti společnosti M., a to nejprve exekud zajišťovací, jež byla změ
věna v exekuci k vydobytí. Novým usnesením okresního soudu byla pak
povolena vymáhající věřitelce exekuce přikázáním pohledávky v mezích
zabaveného společenského podÍll", ve výši určené výrokem wzhodčílh'O
s'Oudu. Tuto exekuci rek u r sní S'O U d nepovolil.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl, dDvo,laCÍmu rekursu.
Důvody:

Vymáhající věřitelka odpomje napadenému usneseni, jímž byl na
její' ,~á:,,"h, na přikázání k v~brá,ní pohledávky příslušející povinnému
proh hrme M. a spol. v mezlch zabaveného podílu zamítnut, pro nezákonnost, leč činí ta!k neprávem, poněvadž tento návrh byl zbytečný.
Nelze ovšem souMasiti s názorem rekursního soudu, pokud v souzeném
případě rozlišuje zabavení nároku na podíl po'vínného na jmění společenském od z8!bavení pohledávky zjištěné nálezem rozhodčích a pokud
pro nedost8!tek zabavení této pohledávky zamítl návrh na přikázání
k vybránÍ'. By"ať předmětem zajišťovacÍ' exekuce a též exeku'ce uhrazovací, majetková pYáva povi,nného, která mu měla připadnouti pří' eventuálním zrušení obchodní společnosti M. a spol., tedy t. zv. likvidační
podíl čili pohledanost (Outhaben), jak má na mysu. čL 126 obch. zák.,
a byl pro vymáhající věřHelku zabaven ve smyslu § 331 ex. ř. nárok
povinného na tuto pohledanost. P'Odle čl. 131 ohch. zák. musí se odpadnuvší nebo vyloučenýspDlečník spDkojiti s vydáním svého podílu
na sp'ol~če~ské~ jmění:, peněžité sumě hodnotu jeho vyjadřující. Výše
tohoto'hkvldačmho podrlu pohl'edano,sti - byla nálezem rnzhodčích
sta'novena určitou čá>stkou. Dle tohlO je 'P'ohledanost takto rozhodčími
zjištěná a vyčí'slená určitou částkou věcně totožná se zabaveným náro-

kem na vydání likvidačniho podílu, a nel~e .míti pochybl~osti o tGIn, že
nabyté exekuční práv,o k nMoku na vydam tohot? rodIlu postIhuJ'; ~
vztahuje také na peněžitou hodnotu Jeho, takze by bylo zbytecne
se ovu prováděti zabavení í čí'selné hodnoty onohe podílu. Rekursní soud
. ~~ehlédl pG~sta~u zabav:;né majetk~vé ,hod,n?ty s hlediska čl., 131. obch.
zák. a mylne ma za to, ze byl:o ,potrebl' noveho zabavenI vyčlslene hodnoty onoho podí,lu. Než rekursní soud správně vystihl, že pravoplatným
usnesením prvého soudu ze dne 11. března 1936 byla povolena exekuce
přikázáním k vybrání, neboť jím byla vymáhající věřitelka zmocněna,
aby zabavené právo p~vínné~o j~ho jmé:nem ~ platnosti při:vedla,a aby
k tomu účelu podle predpl'Su pmva obcanskeho (obchodnrho zakona)
za rozdělení nebo za'ved.ení řízení roztříd'ovadho žádala, aby dáva 1a
výpovědi a platně za dlužníka vydávala prohlášení, jichž jimek je, třeba
k vykonávání a k využitkování zabaveného :práva., T?to P?vol;nI :xe~uce odpovídá předpisťJm § 333, od,s!. 1 ex. r., v nemz Je cltovan pred·pis § 308 ex. ř., před~?kl,~dajíc~ exekuci přikázání ~ vybráni P'?hledávky. Vzhledem k dohcenc totoznosh zahaveneho pmva na .vydam ~o
dílu se zjištěnou a vyčÍlsle,nou pohledávkou lohoto zabaveneho podtlu,
byla usnesením prvého ,soudu ze dne 1.1. března_ 1936 povolen~ ~:~kuce
přikiiúním k vyhrání také této pohledavky, t"kze nova exekucll! zadOSt
vymáhající věřitelky o přikázá~í k vybr,ánÍ. v m~zích z~b,aveného práva
na vydání podllu byla zbytečna, a nemel JI prvy soud JIZ povolovatI.
čís.

15498.

Nelze pokračovati v e",ekuci pravoplatně odložené podle § 42 ex. ř.
jen proto, že byla dodatečně složena na soudě jistota za újmu, která
by po případě byla spDjena s pokračovánim v exekuci.
(Rozh. ze dne 15. hjna 1936, Rl 1168/36.)
Usnesením okresního soudu ze dne 12. listopadu 1935 byl k návrhu
žalujíCÍ této povolen odklad exekuce až do r.ozhodnutí o její ža!obě pr~
nepřipustnost exekuce. Pří ro'ku dne 5. prosInce 1935 navrhla zalovana
zrušení uvedeného usnesení a zavázala se slohli II soudu jistotu, kterou
měl soud určiti. Tento návrh ,prvý soud zamílll. Rovněž zamítl návrh
žalované, aby bylo uloženo žalující straně složiti jistotu. Žalovaná na~
vrhnje nyní pokta'čování v exekuci a složila současně ji,stotu jako kryt~
pro případnou újmu žalujíd z pokračování v odložené exekucI. P r v y
s o u d vyhověl návrhu potud, že zrušil povolený odklad bez ohledu na
výsledek sporu o nepřípustn,ost exekuce. Rek LI r s n i s o u cl návrh
zamítl.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Je-Ii povolen pravoplatně odklad exekuce podle § 42 ex. ř., může
vod-loženém exekučním řízení býti pokračováno, jen, byla-li navrho-
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vateli odkla,:u uložena dodatečně jistota a navrhovatel odkladu ji nesložil (§ 44, odsl. 2 ex. ř.) anebo uplynula-Ii doba, na níž byl povolen
odklad exekuce (§ 44, odst 3 a 4 ex. ř.). V souzené věci uvedené okol.
nosti nenastaly, nýbrž žalovaná navrhuje pokračování v odložené exekuci jen proto, že složila na soudě jistotu pro případnou újmu žalob_
kyně z pokračování v odložené exekud. Tato okolnost vš",k není zákonem uznána jako důvúd k pokračování v odložené exekuci.

čís.

15499.

Odklizeni stavby, zřízené podle § 133 hor. zák. k účelům horním a
povolené jen na dobu provo!lOU hortúho podnilw, nelze se domáhati před
zánikem horní propůjčky, i kdyby jinak sousedům vznikl ze stavebniho
povolení věcný nárok na odklizení stavby.
(Rozh. ze dne 15.

říj>na

Š

ší so

li'

d

nevyhověl

l l '

čís. 15500.

Z8platil-li nájemce předem nájemné za určité období ~ n~jemni

lou~a ·byla před koncem tohoto období rozvázána, jest opravnen do:::'hati' se náhrady na novém nájemci, jenž neujednav s pronájemcem
bezúplatnost užíváni užíval nájemní věCI do konce obdobl.
(Rozh. ze dne 15. října 1936, Rv I 71/35.)

dovolání.

Důvody:

Jde o budovu znzenou k účelům horním podle § 133 o. hor. zák.,
k jejíž postavení bylo uděleno povolení tehdejším majitelllrn hor výmě
rem okresního hejtmanství v K. Ve výměm tom je uvedeno, že majitelé

hor jsou zavázáni k zachování osmi podmínek, mezí jiným k tomu, te
trv"ní budov, jež se po,staví, jest obmezeno na· dobu provozu horního
podníku. Podrninka ta, hy}a pojata do stavebního povolení na žádost
zemřelého otce žalobwva a ostatních sousedů. Jl1k jíž bylo uvedeno,
jd-e o s'tavbu zřízenou k účelům horním podle § 133 o. hor. zák., kter,ou
jest odstraniti po ukončení, důlního provozu. Pod~e tohoto zál<onného
li'stanovení má dokončení stavby býti ·oznámeno báňskému úřadu, jenž
]'est podlle § 81 prováděcích předpisů k hornímu záko·nu povinen sbvbu
jemu ohlášenou zapsati do záznamu kníhy propůjOek. Podle § 117 o.
hor. zák. tvoří takovéto budovy se závodem jediný celek a jsou podle
§§ 253 a 257 o. hor. zák. a čl. XVIII. uv. zák. k ex. řádu v pří!padě zániku propůjčky jejím odnětím předmětem exekučního od-hadu a dražby.
Stejně je tomu tak podle §§ 263 a 264 o. hor. zák., dojde-Ii k soudnímu
od~~du a dražbě pro vzd"ní se dolových nebo povrchových měr jejích
majIltelem. Podlle § 170 hm. zák. jest majitel propůjčky povinen udržoval! propůjčku v řádném provozu, k čemuž se podle § 17.0 b) o. hor.
zák. vyžaduje, bydůlrní dílo bylo u·držováno v řádném provozu a musí

Ov

Ikf.-

1936, Rv ! 1041/34.)

Ža'!obce se na žalované pozůstalosti domáhá odklizení domu postaveného na horním pozemku a tvrdí, že stavba doml<u byla povolena
v zájmu sousedů, zejména jeho, žalobce, jen na dobu provozu horního
podni,ku, jenž nyní již provozován není. N i žš í s o u d y žal'obu
zamítly.
N e j vy

"o § 174 o hor zák v pm:Jůjčených dúl,ních mčrách diti
pOtilO, . .. I e'.
..,
) Z uve cl e ny· ch,
seo Ilroto
"
'TI07ua II n (sro'"v. rozh . c·' 14606 Sb. n. s..
rubaJlI ~~'n 'lls:anov~ní plyne že dokud propůjčka trvá, dotýká se oclákonnyc
,J
,. o
t'u dobll
z.
. demolice) budovy veřejných z«jmu a nemuze po '
..."
. khzem ( ~p 10m tecly v našem ·případě žalobci, vzešel ze slavebmho
. kdyby SOllocC u ,
b b' t· • I bcem
I
I . v'cny· n 'rok na odstranění stavby, po tuto do u Y I za o
ovo cm e" . ú
,.
·t·
'ku I,ro
Q'ázku zda tak bude moci žalobce UClnI I po zanI·. .P t .\
. u~l~kne\etř~ba fešiti neboť není předmětem tohoto sporu. Pravem
pU~~/i" 'In žaloba za~ítnuta, a to i co do své lIdovaCÍ žalobní pro~by,
pr,to(osba ta i jakO' samostatná prosba žalobm. pO,dle §,228 c. r. s.
. jez,o ',.Pe obsLlli mo nedostatek bezodkladného pravmho zajmu.,na
~e!.,uzaném urče~í. Na věci ni'c nemění, že důlní budo:,a by}~a pz ~:I 1~
zadov důl zasypán ježto báňský úřad může kdykolw nandllI znzem
~~~:ni~W vstupního ctí,l,a, i když bylo zasypáno (srov. Budw. 75~3!10~A),
nehledíc k tomu, že jde v tomto případě pouze o odklad v do ovaOl.

Ú adce Otto P. jako nájemník krá:n1>U v. dom~ manželů ~-c:vý:~
v Ch P zaplatil pronajímatelům nájemne z kramu predem za ce~,ctvlt
letí~d 1. dub.na až do 30. června 1933 ve výši 2.75~ Kč .•.ajemn!
smluva byla dohodou stran d'ne 17. května. 1933 rozvazana, ~rI če.n~~
pronajímatelé písemně potvrdili, že najemne jest z<!Jpr.aveno ~z do \ .
hoto dne. ža:lovaná si na to dne 18. května 1933 n.apla klam naha ~
dřive úpadcem, ale z<!Jplati,]a majitelů~ dom~ n~]emn: teprve o~. 1. , ~I
vence 1933; její tvrzeni, že jí prona]lmatele mIs~o slevy n~ najemnem
přon,echali krám za dobu od 18. květ:na 1933 a~ do 30. cervn~ 1~3~
bez úplaty, spokojujke se zapl,a·cemm na]e~,neho teprve ~d . er
vence 1933 neodpoví'dalo pravdě. žalobce (spravce konkursllI p0;lstaty
Otto P.) d~máhá ,se na žalované náhrady nájemného, při~~?ajíClho n,a
dobu od 18. května až do 30. června 1933 v nespor.n€ VySl 1;789 Kc,
maj e za to, že žalovaná o tuto částku jest ?bohacena. ,P r v y s o u d
uznal podl,e žaloby. Q d vol a C I s. o u d za!obu zamltl.
N e j v y Š š í s o li' d obnovi'] rozsudek prveho soudu.

D

lů

(I§§

ů

vod y:

ža,lovaná jako nájemkyně byla povinna zaplatiti sama~ronajímate~
ná·emnč z krámu za dobu od 18. května až do 30. cervna 19~3
1o~o, 1092 obL zák.), neboť namítaná be~platnost nebyla proka-

--

Čís.

-

15501 --

Us. IbbUL -

925

924

zána. ~ent~. nákl~d vlláležející žalované byl za ni učiněn úpadcem) .

!

zapr~vlv n_~.lemn: az do 7. května 1933 podle potvrzení z téhož dne
nemel dalsdw zavazkll. Zalovaná netvrdila v první stolici z-e . d
I I
b'
'
upac"
?y SIl1l
'?UV'OLl ne o za-konel11 zavázán zaplatiti sporné nájemné
"t
zalovane.
nižšíc?
_zakládají skutkovou
§ 042 obc. zak., ne~ot upadce uClml za zalovanou náklad, který podle
zak~na (plen. ro:;h. c. 10632 Sb. n. s.) byla by měla učiniti ona sama
Spravcl upadkove podstat~~řísluší ,proto právo žádati náhrady, ježt~
s~v pochybno-~tJ predpoklada zavazovací úmysl toho, kdo učinil takový
nakl~d Srozh. c. 10666 Sb. n. s.), a opak toho vůbec nebyl tvrzen. Žalohm narok Jest proto od.ůvodněn.

,?

~ku:ková zjiš,tě!,í

s.oudů

čis.

pOd~;!t~

15501.

I pro pohledávky požívající úlev podle vlád.
a n. lze zalova!i na plnění.
(Rozh. ze dne 15.

říj'na

nař. čís.

250/35 Sb
• z.

1936, Rv I 1897/36.)

V, námitkách proti směnečnému platebnímu příkazu uplatnili ža.]o;al11 Je.;o, ~e jsou .zel11ěděki ve smyslu § 1 vlád. nař. Čí·s. 250/35 Sb. z.a n. a ze zal~vanaJ'0hledavka není hledíc k předpisu § 13 cit. vlád. nař,
dosud splatna,_ takze ža!oba je~t p!edčasná. Niž š í so u d y těmto námltkam vyhovely a zrusI1y smenecný platební příkaz,
Ne i vy š š í s o u d ponechal
O

ů

směnečný

platební

příkaz

v platnosti.

vod y:

Oba žalovaní jsou zemčddci ve smyslu § 1, odst. 1 vl. n.ař. z 21.
p:oslDce 193-5 Č. 250 Sb. z, a n., žalovaná pohledávka byla splatnou
pred 1; ledn~m 193? a vznik)ejí spadá ve sl~yslu § 17, odst. 1 f) uved.
vl. .~ar., do a~by pred 9. kvetnem 1933, U zalované pohledávky j s.ou
t,;,dlz zakladm podnunky pro úlevu- :při splácení pohledávek za země
delci po?le vl. n,ař. ze dn: 21. prosince 1935. Žalovaní nepopírají jsoucnost zazalovan,; pohle_davky. )ejich směnečné námitky soustřeďují se
tol1ko ,ve tvrzem, ze zazalovana pohledávka není splatná h-ledíc k ustan?v~TI1 ,§ 13 uve{~ vl.
Pro právní názor, projevený ve směne,čných
:,."mltkach, ze zazalovana pohledávka není splatná, uvedené vládní nanzem neposkytuje opory. Při jeho výkladu jest hleděti k tomu že tu
Jde o právnf pravidla výjimečná. Nevylučuje-Ii jejich doslov každou pochybn.o~t o leJlch do~ahu, vyžaduje jejich výjimečná povaha výklad
omezujI Cl, (r,~stnktJ.vnl), tedy výklad, který by by-l pro věřitel-e spojen
s ~~JmenS1 ujmou, ovsem pokud se tím nemaří účel tohoto vládního
nan:;en!. zalov~ná_strana ~ájí názo:, že u-stanovení § 13 vl. nař. překáží
s~me_ spl~tnosh zazalovane pohledavky a že v d_ůsledku toho je žaloba
p.red~asna, dokud nedospěly splátky poskytnuté úlevou ve vládním namen!. To by znamenalo, že by takové žaloby o plnění před do-spělostí
v

nat.

látek byly vůbec vyloučeny. Ale tuto zásadu nelze uvésti v soulad
sPuvedeným vládním nařízením. Je,st totiž uvážiti, že ustanovení § 21
~ u pohledávky požívající jinak úlev zřejmě předpokládá žalobu a roz~odnutí o ní, je-Ii pohledávka sporná, a že podle ustanovení §§ 19,
'odst. 2 a 20 věřitel se může domáhati zaplacení celého zbytku pohle~
dávky s pří,lušenstvím, a to bez rozdilu, zda byla pohledávka sporna
čilí nic, za podmínek v těchto §§ 19 a 20 vytčených. Názor, že by
v prvém příp,a"!ě (u pohl~dávek sporných -:;-, §, 21) ne~ylo ,místa pro
žalobu o pInem, ,oybrz toliko pro zalobu se zadamm urcovaClm (§ 228
c. ř. s.), nemá podkladu v tomto ustanovení vládního nařízení a vedl
by k tomu, že by se postavení věřitelovo ztěžovalo, ježto by byl nucen
znovu žalovati o pl'nění, aby dosáhl vykonatelného exekučního titulu.
účelem právní úpravy nemůže tu býti, aby byl věřitel nucen tutéž pohledávku uplatňovati dvojím sporem, Podobně je tomu v případech
§§ 19, odst. 2 a 20 vl. nař., z nichž se p.odává, že úlevy mohou pOlmnouti, takže by bylo na újmu věřitelovu, kdyby se mu poskytovalo
oprávnění k žalobě teprve potom, až by úlevy pominuly. Podle .~ 18
vl. nař, jest pak v případech tam uvedených právo na úlevu vázáno
podmínkami, a bylo by zase na soudě, aby rozhodoval teprve po zvláštní
žalobě, zdali ony podm>nky byly splněny, -kdyby o tom vznikl SpOL To
vše odporuje názoru, že vládní nař. č. 250/35 Sb. z. a n. vylučuje žaloby o plnění. I předpisy o opatření v ří,zení exekučním (§§ 25 a násl
vl. nař.) nasvědčují správnosti nhmu o- přípustno-sti těchto žalob
o plnění, 'neboť dlužník může nár-ok na úlevy při splácení pohledávek
uplatňovati, aniž mu v tom překáží' exekuční titu-I, o který se pohledávka opírá. Není tedy vyloučena, a to ani dočasně, žal.obao pl-nění
jediné z toho dúvodu, že do.sud nedo-spěly splátky pdle § 13 vl. nař.,
a nelze z ustanovení toho vyvozovati, že by byla i sama splatnost pohledávky odstliDuta. Výklad ten může se opříti i o doslov ustanovení § 13
vl. nař., v němž na rozdíl od »s,platn-osti« byla úleva dlužníko-va vyjádřena j:í:nými slovy (tak zejména slovy »nelze vymáhati« v § 13, odsl. 4
vl. nař.), která účinek úlev přenášejí spí-še do řízení vj'mi>hajícího
v užším smy-slu slova (exekučního). Tomu nasvědčuje ostatně i okolnost, že v uvedeném vlád, nařízení- jest obsažen poukaz na řízení exekuční. i mimo část IV., která zvláště o něm jedná (srov. na př. § 19,
ods-!. 1 a) vl. nař.). Námitky žalované nejsou tudíž opodstatněny.
Z .předchozích vývod-ú plyne zároveň, že exekučním titulem, tedy v souzeném případě plaJtebním příkazem a rozsudkem o něm vydaným, není
zažalovaná pohledávka ještě zb,we.na úlev v mezich vl. nař. č. 250/35
Sb. z. a n. (nyní též 258/36 Sb, z. a n.), což plyne z ustanovení § 2c'
vLnař, Č. 250/35 Sb. z. a n.
čís.

15502.

Chladici zařízeni jest }}stroj« ve smyslu § 297 a) obě. zák. a stává
se přísluše<lstvim nemovitosti, uživá-Ii se ho při provozu řeznické a uzenářsl,é živnosti, pro niž je nemovitost zvlášť zařízena.
(~ozh. ze dne 15. října 1936, Rv I 2160/36.)
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žalobkyně

domáhá se žalobou podle § 37 ex. ř. vyloučení chladicÍtl0
z exekuce nucenou. dra'žhou nemovitosti tvrdíc, že
prodala dlužníkúm jako zahzení jejich řeznické a 117pn"r'"'
vyhradivší si k němu právo vl"st,nické až do úplného zaplacení
ceny, což se dosud nestalo. Žaloba byla zamítnuta s o u cl y VŠe c
tří s t o I i c, ne j v y Š š í m s o ude m z těchto
přístroje

dúvodů:
Žalobkyně

namítá neprávem, že chladicí wřízení, jehož
z exekuce se domáhá, není strojem ve smyslu § 297 a) obč. zák. Otázka,
co jest strojem, se neřídí definicí fy,sikální neb technickou, nýbrž jde
o názor obchodu, není tudí-ž otázkou, ji>ž řeší- znMci, nýbrž O"t á71,mr.
právní, její'ž řešení náleží soudu_ Chladicí zařízeni druhu, o jaký v souzené věci jde, bývá v obchodě označováno též jako chladicí stroj, a jeho
podstatnou částí, bez niž nemúže :plniti svůj účel, totiž vyráběti
jest elektromotor a kompresor, o' jejichž povaze jako strojích nemů:že
býti nejmenší pochybnosti. Nižší soudy proto nepochybily, uznaly-Ii,
celé chladicí zařízení je stroj, a použily-Ii na ně ustanovení § 2;97
obč. zák. Podle tohoto ustanovení platí dodané stroje, k nímž si vy.
hmdi! dodavatel vlastnidví, za příslušenství nemovitosti objednatele,
byly-lis nÍ' spojeny způ,sohem uvedeným v §§ 294 a 297 obč. zák., aniž
si dodavatel vymohl knihovní: poznámku, že stroje jsou jeho vlastnidvim. Dovolá'ní ani netvrdí, že si žalobkyně vymohla takovou poznámku, nýbrž popi,rá vlastnost příslušenství u chladicíhO' zařízení ji
dodaného z dllvodu, že není spojeno s nemovitostí objednatelovou způ
sobem uvedeným v §§ 294 a 297 obč. zák., že nebyl-o do země zapuštěno,
ve zdi- upevněno, přinýtováno a přibita_, že nebylo ani v takovém účelo
vém spojení s 'nemovi,tostí objednatelovou, že Jí bez něho nebylo lze
užívati, a konečně že nebylo vla,stnikem nemovitos,ti ur,čeno k lomu,
by se ho trvale s nemovitostí uží'valo, ježto talo určovaci, vůle vlastní_
kova byla vyloučena jeho prohlášením o uznání, vla,stnictví žalobkyně
až do úplného zaplaceni. Leč, jaik se nejvyšší soud již opětovně razhodl
(srov. zejména čís. 10647 a 11200. Sb. n. s.), nezáleží při otázce, zda
věc jest příslušenstvím nemovitosti, jen na větším čil m,enšÍm stupni fysické stability spojení' věd s nemovitostí, aniž jen na tom, zda věc podle
vůle vlastni'ka má ČÍ> nemá býti pokládáma za příslušenství hlavni věci,
nýbrž stačí, aby se vedlejší věci při hlavní věci stále upotřebovalo, aby
sloužila hospodářskému účelu hlavní věci a aby byla s ní v takovém
zeVlnÍm spojení, které svědčí tomu, ž'e věc určena jest sloužiti k její
Irvalé potřebě. Tyto náležitosti jsou i v souzené věci splněny, neboť je
zjiště:no, fe s'e chladicího zařízení dod'a'ného žalobkyní užívá v nemovitosti objednatele při, provozu řez.nické a uzenářské živnnsti, ,pro níž
jest n'emovHost zvlášť zařízena, že byla jím nahrazena stará lednice,
které se k puvodinímu účelu již neuživá, a že toto účelové věnováni
chbdicího zaří,zení trvalo j, v době, kdy živnost řeznická a u,zenářská
byla provozována pachtýřem nemovHosti dané do dražby. Chladi.ci za-
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.' ení dacl"né žalobkyn'; stalo se tudíž, ježto žalobkyně si nevymohla
n~známku ve smyslu § 297 a) obč ..zák;, phsluš,eJ1'stvím nemOVItostI ?O

p 'I dané přestalo by'ti vlastmctvlm zalobkyne a stalo se vlastmct'(Im
draz ly
,
- l b ' -'
I
. t . za
"t 'Iu' nemovitostí do dražby dané. Za o a, oprena o v asmc Vl _majl e
.
't t
lotkyně k tomuto chladicímu zařízení, byla proto pravem zaml nu a.

čís.

15503.

Odvoláni dosud neprovedeného ,výplatního. příkaz~. neoprávňuje
banku, aby peníze převzaté 1< výplate od zmocllltele S10Zlla u soudu.
(Rozh. ze dne 15. října 1936, Rv II 945/34.)

Žalobkyně (její manžel) složila v souh~~se ,s firm.ou L. u ž~~ované
banky pro firmu L. částku 10.000. Kč J_a~o casteč?ou upla!u, k mz byla
odle smíru s Hrmou L. povinna. Druheho d,~e zalob:kyne t<;Mo, vkla,d
Pd olala s příkazem by žalovaná banka sllneuou častku' az na d-alsl
o v '
. . I
. "k
S tím
u sehe deponovala a uvolnila ji teprve na :novy ;rys,ovny pn az.
. '.,
banka souhlasila prohlá:sivši žalobkym, ze -slozeny vklad test .u m JI
k dí~posici. Poněvadž však firma L. trvala na tom, b} sloz:nY"vkl~d
byl vydán jí, oznámila to b"nka žal-obkym a s~uč~sne odeprevsI v-ra:
cení vkladu, žalobkyni složila jej podle § 1425 obc. zak. k soudu. P r v v
s 00 u d žalobu na vydání vkladu zamítl, o d vol' a c í s o II d uznal
podle žaloby.
N e j v y Š Š í s o II cl nevyhověl dovolání.
Důvody:

Jde o zmocnitelský poměr mezi- ž"lobkyni a žalovanou bankou podle

§ 1002 obč. zák., záležející v tom, že ža10bkyně dne. I.? sr'p'na 1933 s~o

žHa 'll žalované banky 10.000 Kč s- příkazem, aby leJ! prazska :entral~
tu,ta čá'stku převedla na účet L. banky pro hrmu,L. !"a tento Y0,:,e~ nema
vůči žalované straně žádného v].;vu, 'Okolnost, ze zal'obkyne ucmda tak
v dohodě s hrmou L. a v přitomnosti jejího zástupce a plnomocníka,
neboť tim tato firma, která žádných peněz u žalované banky nesložila:
nevstaupila do žádného právního poměru k žalované bance. Tak 10 take
sparné strany chápaly, neboť nemluvi,Lo se ph ,skládán.í oněch pe,:ěz
o obsahu smlouvy mezi žalobkyni a hmou L. Zalovana banka nem,ela
o smlauvě té žádné vědomosti a nebyl jí znám důvod složení onech
peněz. Podle § 1020 obě. zák. byla ža,lob~yn~ vůči žalov,:~é s~raně
_ a jen o tento poměr zde nyní jde ,-op!avnena, odvolatI pnkaz zalované straně ~a,ný, pokud nebylsplnen, a zalovana strana byla povlOna
vrátiti žalobkyni jakožto své zmocnitelce na)ejf žácd,ost sl~žené pen~ze.
Této povinností se žalovaná strana nezprostIla tlm, ze pemze ty slozIla
podle § 14250bč. zák. na soud, je~to dů."ody, pr,a ~~ž lze ,s účinken;
dluh splniti složením n-a soudě, muSl tkVIÍl v osobe ventelove, na lehoz

-
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straně musí býti překážka, pro niž nelze dluh zaplatiti nebo jimk ln
(rozh; ?23 a 10:74 S~. n. s.). Ta,kové překážky v souzeném pHpadě
strane zalobkyn~ Jakozt? zmocnitelky a věřitelky žalované strany nPI)vl,'
~ nebyla. proto zalo,vana strana oprávněna peníze od žalobkyně
JI nevyclav~t~a, sl?zltl Je na, sou~ ,na 'pO'llh~u- záp.ověd' firmy L., s
nebyla v, pneme ,techto, penez v ~adnem pravním poměru a do jejíhož
s~u~romeho pomcru k zal?bkym JI mc n·ebylo. Bylo proto oněch 10.000
Kc ,zalovanoll st;<tnou slozeno na soud neoprávněně, ježto pro takov'
slozem nebylo predpokladů § 1425 obč. zák.
e
čís.

15504.

Spor o diuh mezi osobním dlužníkem a knihovním věřitelem není
důvodem oprávňujicím h y pot e kár n í h o dlužníka k složení dluhu
u soudu.
(Rozh. ze dne 15. října 1936, Rv II 600/36.)
, Žal.obd pře-~nes1i, ,že kooupili .od Rudolfa H-a dům, na němž vázl

zazna-~ ,za'Stavmho prava pm pohledávku žalovaného, nyní vymáhanou

~xekoucne"exekud. nuceným zřízením práva zásta",ního. Pohledávku tu
zalobCI pn koupI' domu~nepřevza1i, nýbrž bylo ujednáno, že ji dá prodatel
Rttdolf H. vyma~,aÍl 3' ze bttd1e zapl<tcena z !Qupuí ceny za prodaný dům.
ŽalobCI proto pnslus,n.ou částku zadržel,i a poněvadž si na ni či,nil nárok
Rudol~
k,terj již dříve p.od~1 na ža-Iovaného žalobu podle § 35 ex. ř.
~,nym zaloDcum zakazal JI zalovanému vypIMi.ti, složili žalobcí tuto
castku podle.,§ 1425 obč. ~ák. II soudu a domáhají se nyní proto zrušení
exekuce k )eJIll1iU- vydo?yh na kooupený dům žalovaným vedené. Niž š í
soudy zalobu zanutly, o'CIvo,lací soud z těchto důvodů:
žalobcovéodůvodňují složení kníh.ovního dluhu u s.oudu tím že na
zb~tek t:h~~é cen~ na ,důn; si či'ní ,ná:rok jak prodatel, tak žalova~ý jako
k~!ho-vm ventel, dale hm, ze RudoU H. poda,1 na žalovalnéh·o žalobu o- nepnpu:snos-t ex"ku~e! ,a že b~ se vydali v nebezpečí placení dluhu po
druhe, kdyby plahlI za-l.ovanemu a on pak ve sporu podlehl neboť prodatel jim pla,ce'~í za~áz,al' ~ důvodu, že je se žalovaným vyr~vnán. Stalo
se p.roto slozen; d}uzne, ča,stky k soudu v jejIch vlastním zájmu, nikoli
v zaJ~U os?by tretr, tO:lz~rodatele Rudolfa H-a, a vytýkají, že prvý soud
neprav~m zalobu, za~,tl, pko by slo-žení u soudu bylo odůvodněno jen
te?dy, Jde-II o prekazku s placením na straně věřitelově (žalovanéh.o).
Zakon (§ 1425 obč. zák.) dopouští' .ovšem složení u soudu z každého
důležité?o_ důvodu, neboť výpočet v uvedeném paragrafu je jen demons~ratlvnL ze ?y s~ muselo jednati o důležitý důvod v osobě věřitelově,
zakon 'nepraVI, a Jest proto možno pOužíti tohoto zákonného ustanovení
ve vš~ch p~ipadech" kde d!ll'h nemůže býti z dúležítého dllvodu splněn.
Je~: ~sak ~zdy nutnym pozadavkem, aby okolnosti, které mají býti dů
lez,Ity~ duvo?em pr~. složení dluhu u soudu, vyplývaly z dotyčného
pravmho pOI1leru same-ho, Tomu však tak v tomto přílpadě není, a ne-

"!.,

čís.

15505-
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JSOU proto žalobcové jako kniho~ní dlužnbíc~hoPdral'v~ě'~ki kR,soud!,!mu ~l~:
, í jen se zřetelem na pouhý zakaz oso mo uznI a. .ovnez nes aCl
Zfu,tečnost, že Rudolf H. podal proti žalovanému žalobu o nepřípu's;nost
!xel<uce nuceným zřízením práva zás,tavnlho pro uvedenou p.?-~ledavku,
. láště když ve sporu tom nepokracoval a o tento spor, ac Jemu brl
globci opověd~n, neproj~viJ vůbec žádný z~je,m, a nelzerozllm~ě ~a
dati na žalo~anem, aby ~am navr?1 pokračov,:m ve sporu s nem,aJetnym
dlužníkem pn tak znaone hodnote sI?~ru, kdyz ma.svo~,po~leda,:ku z~
"'těnou rozsudkem a podle něho za]Istěnou nucenym znzemm prava zaI::vního na domě žal'ObciodRudolfa H-a koupeném, z kteréžto zástavy
může dojití uspokojení (§ 466 obč. zák).
N e j vy, š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Právní názor odvolacího soudu, že důležitým důvodem k složení
dluhu k soudu podlle § 1425 .obě. zák. mohou býti jien okolností vyplývající zpráv,ního poměru mezi strana:mi, nen!mylný (§ 503 Čí~. 4 c; ř. s:)Ze znění zákona jest li'SUZOV<lti, že s-ložem se stalo po pravu, Jestllze
nemohlo býti !plněno pro překážky, které se týkají věřite!.e. Je-li dlu~níl~
ochoten plniti, může .překážka býti jen na straně druhé, tedy na stran:e
věřitelově. Knihovní pohledávka vázne v souzeném případu na nemOVItosti z této může věřítel požadovatí ulsp.okojení. Zákaz o'Sobního dlužnlka' .projevený vůči dlužníku hypotekárnímu, aby neplnil věřiteli, není
překážkou plynouCÍ' z poměru mezi hyp'Otekárním věřitelem a dlužníkem
a proto odůvodňující složení k soudu s účinkem zprošťujícím hy,potek,{rního dlu.žníka, Správně tedy usoudil odvolací soud, že složení k soudu
se nestalo právem podle § 1425 obč. zák.
čís.

15505.

Byl-Ii dlužník povinen platiti podle exekučního titnlu v tuzemsku
v říšskoněmeckých markách, platil však podle úmluvy s věřitelem v tuzemské měně, jest pro otázku, zda pohledávka těmito platy byla zaplacena, rozhodný kurs valut, níkoli kurs devis.
(Rozh. ze dne 15.

října

19'36, Rv II 686/36.)

Žalující měla zaplatiti 'podle rozsudku krajského soudu žalované
3427 RM. Usnesením téhož soudu ze dne 3. května 1935 byla žalované
na její návrh povolena přeměna exekuce zajišťovací v uhrazovací a
byla povolena exekuce vnucenou dražbou nemovitostí. žalující dlužila
žalované firmě k 30. říjnu 1395 na kapitále a úrocích 4389.04 RM. Žalující tvrdí domáhajíc se prohlášení exekuce za nepřípustnou podle § 3~
ex. ř., že zaplatila za tento dluh dle kursu částku 20.614.40 Kč, ,čehoz
částky 16.645.80 Kč mělo dle kursu 681 Kč býtí použito k zaplacení
částky 2443.11 RM. a zbytku se mělo použíti k částečnému krytí útrat.
Civilni rozhOdnut[ XVIII.
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Byl? tudíž takto vyrovnáno celkem 4389
' "
cely vymáhaný kapitál s úrokem M ' ,04 RM,! člmz zalující <alJt al:I1a
veno, že platy Se mají díti v Praze' v ~~' kstr~,:a~, bylo výslovně
.
hotově nebo na účet žalované ' '
n, ov ~c ,a to buď RM. nebo
Union, Žalující činila všechn//I~~toVnIl spon~elny ~ebo u české
úmluvy bylo RM, přepočítávati, odře ~muvenym zpusobem,
valut a nikoliv podle kursu devi~ N ' , ~',SU bankovek, tedy podle
p r v Ý s o u d z těchto d ů vod ů', ~e~s s O u d y uznaly podle žaloby
lující může úhradu poukázati v KČ bud,' s r~~am! bylo ~mluveno, že ža~
tovní spořitelny anebo české bank Una ucet zalov~ne v Praze u Poš_
sobila obtíže, Bylo ted mezi stra Y nIon č kdyby JI koupě RM. způ_
placení v RM, bankovkách anebon~~, (obefl!a v tuzemsku) umluveno
, u hoř~jších peněžních ústavů. Bankovkhotove a,neb na účet žalo'vaně
§ 2 vlad, nař, ze dne 29 února 1924 .Y JSou ~sak valuty ve smyslu
při jejich přepočítávání 'kursu valut~v~~~h ~:vi.sYd N.utno, použíti tedy
s,?ysl~ ZnI také vyjádření Národní bank' n: o I eVlsove~o, V t?mto
predplsy by se na tento ří d
'
Y es, v Praze, ze devlsové
zavázána platiti do Německa,Pt t;~tt~hoV.~ly Len, kdyby ž~lující byla
o'
,
pnpade, by byla pOvInna padle
devlsových předpisů v rovnati
účtu německé súčtovacY pokladnsVUk z~~azek Prost~~dnktvím »Sběrného
odpočítávány kursem devis
er
na kt~r~zto učet jsou vklady
čítávání Kč v RM, 'est s rá~n' rs va ,u ovy P~U~lty, ža!ující při přepo_
kterého dne, ŽalUjtcí po~žila re~ pou~Ila zal~!,cI, !,eJ~YS,ší~o, kursu, toho
kursu valutového a hledíc k to y pra~eml P;' p;epOCltaVanI Kč v RM,
stvím.
mu zap aŤ! a uplne kapItál i s příslušen c

't

Kl'

Ne j v y

Š

'r<' ,

š í s o u d nevyhověl dOVOlání.

Ddvody;
Dlužník byl podle rozQudku ho z

" ,

,

straně v Praze v říšskoně~eckýCh mav~w~,c'h?, pOVInen platiti žalované
jako plat československé koruny ř~rí aC ' Pnpmala-li žalovaná strana

t

I
v Praze dosažitelné říšskoněmeckl bln~a Je v kur~u, za ~!erý byly
o~ y, v kteremzto pnpadě podle zprávy Národní bank č I I
zemci se neděje podle kJrsu eSď~s, oven~ke vyrovná?í dluhu mezi tuvisko odvolacího rozsudku uznávvI,~,,~ Je prot?" s~ravné právní stanopodle kursu valut Není sp~rné žeaJI~hlo J;ekoc!enI pla~ů žalující strany
placena, je-Ii vzat za základ 'ro ~ e av, a zalovane strany byla zabylo proto žalobě vyhověno pfáve~~epočtenI platů dlužníka tento kurs;
čís.

v

15506.

Fond pro opatření strojených hu ..
..
•
skončenou dne 31. prosince 1933
oJ!V v l~vldacl zanikl likvidací
a nemuže býh spornou stranou.
(Rozh, ze dne 16, října 1936, R I 876/36,)

, P r v n í S? u d zamítl žalobu, jíž se žalobce domáh
neprávem přijaté peněžní částky a~ ~a v ~ai~v~i
u OZl prvemu soudu nové jednání a rozhodnutí. '

~~n:, ~ond~ ~.~acenf, prý

Nej vy

Š

ší so

II

d zrušil usnesení odvolacího soudu a uložil

111U,

by o odvolání znovu rozhodL
Důvody:

žalovaný fond byl samostatnou právnickou osobou ve smyslu § 3,
odst. 3 zákona ze dne 23, prosince '1920 čís. 683 Sb. z. a n, Jako takový
vznikl fond nejpozději dnem, kdy uvedený zákon vstoupil v účinnost,
protože podle § 4 1. c, mělo mu ten den připadnouti již určité jmění,
což tedy předpokládalo způsobilost nabýti práva, Ke vzniku nebylo
tedy potřebí jiné právní skutečnosti nežli právě jenom účinnosti uvedeného zákona, jež nastala dnem prohlášení, to jest 31. prosince 1920
(§ 18, posL odst.), Ani v tomto zákoně, ani ve statutu obsaženém v nařízení vlády Č, 1/21 Sb, z, a n. není uvedeno, jakou právní skutečností
má nastati zánik fondu j~ko právnické osoby, Z předpisu § 14 zákona
lze jenom souditi, že šlo o opatření přechodné, jež mělo pominouti, jakmile by byly splněny úkoly fondu v zákoně přikázané; v tom případě
mělo dojíti k likvidaci fondu. O této likvidaci nařizuje § 14 uvedeného
statutu, že její počátek i ukončení činnosti fondu má býti oznámeno vyhláškou ministra zemědělství v úředním listě, Ani ukončení činnosti
fondu samo O sobě, ani zavedení likvidace není ještě zánikem
právní osobnosti, nýbrž značí toliko omezení účelu případně čin
nosti fondu v tom směru, že právní I poměry mají býti ukončeny,
že potřebné hotovosti mají býti vymoženy a použity podle platných předpisů. Tato likvidace předpokládá tedy trvání právnické osobnosti. Podle toho, co bylo O likvidaci ustanoveno v uvedených předpi
sech, neprovádí ji soud, nýbrž ministerstvo zemědělství v řízení správním, Ani po uvolnění obchodu se strojenými hnojivy, ,k němuž došlo nařizením vlády Č, 357/21 Sb, z, a n" nebylo nic změněno na právech a
povinnostech fondu (§ 2, odst. 2 cit. nař.). Teprve v § 3 zákona ze dne
22, prosince 1922č. 233 Sb, z, a n, bylo nařízeno, že fond předloží po
ukončení své likvidace Národnímu shromáždění nejdéle do 31. března
1925 své konečné vyúčtování. Z tohoto předpisu a podle konečné lhůty
v tomto zákoně výslovně stanovené jde jasně najevo, že sám zákonodárce považoval poslání fondu za ukončené ve smyslu § 14 zákona
Č, 683/20, čímž pak bylo také vysloveno, že právní osobnost fondu zů
stává již jenom časoVě vymezena na dobu trvání likvidace, Když pak
podle zprávy ministerstva zemědělství, tedy úřadu, který podle zákona
ve správním řízení likvidaci prováděl, byla likvidace dnem 3 L prosince
1933 již skončena, nebylo tu již ani majetkových hodnot, jež by mohly
býti podkladem fondu a zanikla také jeho právní osobnost. Soud nemůže prozkoumávati, zda byla likvidace provedena správně a podle
předpisů, Lze tu ještě poznamenati, že nveřejněním zá;kona Č, 233/22
(v § 3) bylo vyhověno již také § 14 statutu a že se tak tento předpis,
k němuž žalobce zvlášť poukazoval, stal obsoletním, Podle toho tedy
v době podání žaloby, to jest 30, ledna 1935, žalovaného fondu již nebylo, a to ani jako' právnické osoby v likvidaci, která byla již provedena,
takže na straně žalované není právního subjektu ke sporu způsobilého,
59"
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čís. 15507.

Obsahuje-Ii usnesení jednak rozhod

'

nictv~ jednak rozhodnutí v exekuční ,r,tutí ve vě~i nesporného SOUd.
nosti opravného prostředku proti n~~Cj ro/-h°kuduJe 'pro ,otázku včas

denní.

zákonem stanoveny různé rekursnÍ lhůty, lze uznati za včasně podaný též v příčině exekuční věci, byl-Ii dán na poštu teprve čtrnáctý
den od doručení napadeného usnesení. V této otázce jest nejvyšší soud
názoru, že, bylo-Ii rozhodnuto jediným usnesením i o rekursu v nesporné
právní věci i o rekursu v exekuční věci, platí delší rekursní lhůta co do
obou rozhodnutí, neboť v takovém případě má strana právo brániti se
proti jednotnému usnesení jednotným opravným prostředkem, pro který
jí nutně přichází k dobru delší rekursní lhůta zákonem stanovená. Pro
tento názor svědčí, že v případě, kdyby bylo trváno na tom, že proti
jednotnému usnesení jest několik lhůt k podání opravného prostředku,
musilo by býti přípustné podati i několik opravných spisů; to však by
se příčilo 'Účelu sledovanému předpisem § 520 c. ř. s., - který platí
podle § 48 zák. čís. 100/31 Sb. z. a n. i v řízení nesporném a podle
§ 78 ex. ř. též v řízení exekučním ;-, že jest podati proti usnesení jeden
rekursní .spis. Ježto v souzené vě.ci činí delší rekursuí Ihltta 15 dnů, jest
rekurs, podaný čtrnáctého dne na poštu, podán včas i co do té části
napadeného usnesení, která se týká odmítnutí rekursu v příčině povolení
exekuce, a nelze jej po této stránce odmítnouti pro opožděnost. Stěžo
vatel vytýká odmítacímu usnesení rekursního soudu nezákonnost a zmatečnost a vyvozuje tyto výtky z toho, že nezletilý Miroslav Sch. nebyl
v řízení o určení výživného řádně zastoupen, ježto mu nebyl ustanoven
kolisní opatrovník. Stěžovatelův rekurs není však opodstatněn. Netřeba
se zabývati otázkou, laký právní význam by měla stěžovatelem zdůraz
ňovaná okolnost, že nezletilý Miroslav Sch. nebyl zastoupen kolisním
opatrovníkem podle § 271 obě. zak., neboť u'snesení opatrovnického
soudu, vydané v nesporném řízení o výměře výživného, se stalo pravoplatným a nezletilý Miroslav Sch. nabyl z tohoto pravoplatného exekučního titulu práva na plnění výživného proti stěžovateli. Není tedy
splněna podmínka § 36, ods!. 2 písm. b) zákona čís. 100/31 Sb. z. a n.,
podle něhož lze sice i po uplynutí řádné rekursní lhůty rekurs podati,
ale jen, pokud z rozhodnutí nenabyla třetí osoba pr~v. Jak bylO vyloženo
v rozh. čís. 12629 Sb. n. s., náležejí mezi třetí osoby ve smyslu § 36,
odst. 2 zákona čís. 100/31 Sb. z. a n. též účastníci řízeni, nabyli-li
z rozhodnutí práv. Toto stanovisko zastával nejvyšší soud i při výkladu
slov »někoho jiného« v 2. odst. § II nesporného patentu 6s. 208/54
ř. z., za jehož platnosti bylo dotčené usnesení opatrovnického soudu
vydáno (srov. rozh. čís. 143,1, '956, 328 Sb. n. s.). Z téhož důvodu nelze
tu použíti ani § 32 zákona čís. 100/31, jehož se stěžovatel dovolává,
ježto, i tento předpis předpokládá, že z rozhodnutí nenabyly práv osob'y
třetí. Právem tedy rekurs ní soud odmítl oba rekursy stěžnvatelovy podané teprve dne 23. dubna 1936, z nichž jeden čelil proti usnesení ze
dne 19. června 1928, jímž bylo k návrhu Hermíny Sch. uloženo stěžo
vateli, <lby přispíval na výživu nezletiIého Miroslava Sch. částkou
100 Kč měsíčně, a jež bylo mu doručeno dne 2'5. června 1928, a druhý
čelil proti usnesení téhož soudu ze dne 25. listopadu 1935, jímž byla
povolena exekuce pro výživné, stěžovateli uložené, a jež mu bylo doručeno dne 10. prosince 193"5, byť i talk učinil rekursni soud z jiných
JSOU

e St re

rsUl Ihuta patnácti.

(Rozll. ze dne 16. října 1936, R I 1148/36.)
P r v Ý s o u d povolil vymáha'ící t '
. ... .
usnesení ze dne 19. června 192d ex!:~n.e k vJ:dobyh vťZl,:neho podle
ze dne 19. června 1928 'est zmate . CI. PO,vmny tvrde, ze usnesení
v onom řízení nebyl zas~oup~n kOI~ne,. ponevadz vymáhající věřitel
'.
.
ISl1lm opatrovníkem d
'h'
J'eh o zrusell!
rekursem a z téhož důvodu d
'.
" oma a se
Rek u r sní s o u d odmítl oba rek
o porule,l,povolení exekuce.
Usnesení, jež tu jest exekuční ft lurs y pro opozdenost. D ů vod y:

lístku povinnému dne 2'5. čer:a II~'~~' Rbr;IO d?ruč,eno ,dle zpátečního
nesp. pat. 14 dnů, takže rekurs oda : d e mSIl! Ihuta cmlla dle § 11
opožděn a jest jej odmítnouti. Etěžo; t fe 23.. d~bna 1.?36 ~řejmě jest
bylo zmatečné a že proto lze si do 'ha et,!vrdl,. ze nankane Usnesení
o. s ezovah
podle
§" 36 odst . 2 b)
zák. čís . 100/31 .Sb
, . z. a n. Tentone ravn
I'
.
Bylo by bývalo sice pro rozpor zájmd
. naz?r jest vsak nesprávný.
vhodné, by pro nezI. Miroslava Sch- mezl~ov~~~ym aJeho manželkou
no ven kolisní opatrovník avšak
~ t(Vyn;ahallclho ven tele) byl ustatakového ustanovení koli~ního op~~11I ~k predplsu! který by Opominutí
nosti. Proto nebvlo naříkané
rov~1 a postavIl pod sankcí zmatečřízení bylo vadné' a není t
,usnesenI zm~tečné ze začátku, třebaže
u
se § 41, odst. 2 fl zák. ,čís T3~;"fr~,~n, z duvodu zmatečnosti (tu uvádí
nech neměl stejného neb~ . od b ' . z. a n., kte~'ý v dřívějších zákozrušiti, takže jest a zůstává f~nn~1 n~ho uStta~?~':Il!) naříkané usnesení
sení exekuci povoluji'Cí bylo rekure~~o~' ma erla ne pravopl.atným., Usne10. prosince 1935; ježto rekursní Ihůt~ dor~feno k vlastll!,m ru~am dne
le rekurs podaný dne 23. dubna 19
,€O, e §. 65.ex. r. Člll! 8 dnů,
hledíc k tornu , l'e-Ii ve věCI' opr'avnen
,36čol~ozden
a Jest Jel odnlltnouti, ne1 1 mc.
Nejvyšší soud
h 'I
rekursního soudu.
nevy ove rekursu proti odmítacímu usnesení
DŮVOdy:

. V napadeném usnesení jsou obsaž
.
,
•
Jednak odmítnutí rekursu v příčině ur~~a. za.r3.ve,; dve rozhodnutí, totiž
dané v soudním řízení nespo'
k~1 vyzlvneho, tedy usnesení vyčís. 100/31 Sb. z. a n. činí Ih~f:m, odam
~ podle § 36, odst. 1 z.rk.
odmítnutí rekursu co dO' povol ,k Pk
rekursu 15 dnů, a jednak
d .
.
em exe uce pro výživ . t d
vy ane v exekučním řízení kde jest
dl §
ne, e Y usnesení
Ihů~ ,s dnů. Jest proto především z Ú~~d e. 65, odst. 2 ex. ř. rekurs ní
proh odmítacímu usnesení l'ež obs h' u ~koumalt, z~a rek,~rs podaný
. ,
a ule d ve rozhOdnUlt, v pnčině nichž

důvodů.
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Ručení za škody z provozu siIostrojů.
Pokud jest míti za to že žalob
'
,
zákona čís. 162/08 ř. z. '
ce oprel nahradní nárok o předpisy
K úplnému zproštění náhradní

šk~dy z provozll motorových vozidel

re

v'

.

lIl!lOSt~ os~b o~povědných za
poskozeného samého, nýbrž i dilk' ,~~~Uj~ nejen dukaz o zaviněni
ných a věcných opatrností při říze!( vzoe 'd!rldIC sam ~bal, veškerých řádZl

a a zachazem s nÍllL

(Rozh. ze dne 16. října 1936, Rv I 657/34.)
. • • .
Žalobce byl při srážce auta s kol
že srážka byla zaviněna s olužalov ,em,..n~ nemz Jel, poraněn. Tvrdě
vatce neopatrně, domáhá Pse n
,any:m ndlčem ~l1ta, jenž jel na křižo~
sobené škody. P r v Ý S o u d n~~zen~1 I, bVI~st?lku a~ta náhrady způ
O d vol a c í s o u d jej' uznal dův d za o nI ~arok, d~vodem po právu.
.
o em po pravu tretmou
Ne J vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
.

nt

Důvody:

Dovolatelé namítají jednak že d l '
věc podle předpisů zákona ze cÍne 9 o vo' aCI SOUd, neprávem posuzoval
: srl?na 1908 ČIS; 162 J. z., ježto prý
žalobce opřel žalobní nárok 'e
náhradní povinnost ze zavínJnfř?ctf{edP'tsy .o~~anskeho z~ko~a dovozuje
použití předpisů zákona ručení za e,~u domo Ilu, jednakzel pro případ
žalovaní důkaz podle § 2 toh t, 'k s o Y.! '~rovoz~ sllostrojů podali
o,na, t?lIz, du~az v~hradného zavinění
poškozeného žalobce saméh~ o
neboť předpoklad dovolatelů'b b n! pr~vnI, vytJa: jest bezpodstatná,
z přednesu žalobcova nepochybnl ,sl?ra~n-ť jedme !ehdy, kdyby bylo.
zákona čís 162/08 ř z Pouhá k ~re)me, ze nechte I, aby se použilo
s ~e~;lOst, že žalobce tvrdil v žalo'bním předn~su zavině~í
Stačí, že žalobce uvedl ;~~~e:h~k~ldlce" není sam~ o sobě rozhodná.
použití předpisů automobilového 'ktkove o~olno,slI, které odůvodňují
by uvedl i zákonné před is 'e' s za ona, .~e 01) zalobce není povinen,
z, e vztahuJI
'podstatu . Na'1"
eZI sou d u, Pbyy'.J..
zjlstený
st
, .na, vylíčenou j'ím skutkovou
právních pravidel. Ostatně z toho' av, vle~ posuzoval podle platných
že žalovaný řidič srážku se žalo'b~: se za ?I .ce SIce o'bmeztl na tvrzení,
třeba skutkově nevysvětlil v čem zá~' ZfVlfl: svou neop,at~nou jízdou,
se zároveň odvolal co do ;učení žalov:~e,: a o . .';efpatrna jlz?a, ale že
e, o m~!, e, e automobIlu na § I
autom. zák., jest dostatečně zře 'mé ž
pisy ",kona čís. 162;:08'
h' ~ O'p!e! SVUj n,ahradní nárok o přeď
domi, jak plyne z obsa;~ \ 'ic~ o, Si te~ zalova~i samI ?yli dobře vě
vyvrátiti náhradní nárO'k žal~6cův ~~~~n; Odp,o~~dl, ':' mz o se pokusili
§ 2 autom. zák. Žalovaní se dále ve an~~ V} v,mo:,aclh? dukazu podle
t'
svyc plavnlch vyvO'dech obírají
výkladem § 2
au Om. zakona, poukazujíce na rozhodnutí čís. 5340 sb.
,

t:v

ta

'
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čís.
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Ol. U. ll. ř., v němž byla vyslovena zásada, že k zprD'štění povinnosti
k náhradě není vedle důkazu ó zavinění poškozeného nebo třetí osoby
potřebí důkazu, že škodná událost nemohla býti odvrácena přes přede
psané a věcné opatrnosti (tak i rozhodnutí uveřejněná v téže sbírce pod
- čís. 6480 a 6574). Také někteří právničtí spisovatelé zastávají názor
že k úplnému zproštění odpovědných osob povinnosti nahraditi škodu
postačí, dokáží-li tyto osoby, že událost, z níž vzešla škoda, byla způ
sobena zaviněním poškozeného samého (tak zejména Lenhoff, G. Z.
1928 čís. 15, Dr. František Vážný ml. v Právníku 1923 čís. 9, str. 325,
Konig v J. Z. 1930 čís. 8, 9), Naproti tomu jest však v literatuře (viz na
př. Randa: Schadenersatzpflicht, 3. vydání z r. 1913 na str. 167, Mayr.:
Lehrbuch ll., str. 328, Ehrenzweig: System 11./1, § 394, str. 649, Krasnopolskí-Kafka: Obligationsrecht, str. 202, Haemmerle: Ha!tpflicht, str. 72,
Oultenstein-Hartmann: Komentář autom. zákona, str. 89 a násl.) zastáván i názor opačný, že jest kromě důkazu zavínění poškO'zeného potřebí
také ještě dokázati, že řidič motorového vozidla zachoval při řízení vo·
zidla a zacházení s ním veškeré opatrnosti, které odpovídají předpisům a
povaze věci čili že každé řidičovo zaviněni spočívající v tom, že nedbal
všech opatrností, vylučuje "'praštění náhrad ni povinnosti, i když jest tu
zároveň zavinění poškozeného. A toto pO'sléz uvedené mínění, jež odpovídá nejen doslovu, ale i smyslu zákona a dějinám jeho vzniku, jakož
i pO'žadavku slušnosti a spravedlnosti, zastává též náš nejvyšší soud,
jak jest zřejmé zejména z jehO' rozhodnutí čis. 8777 a 10507 Sb. n. s.,
na jejichž odůvodnění se dovolavatelé odkazuji. Dovolací soud neshledává důvodu, aby se v souzeném případě odchýlil od zásady v nich
vyslO"vené, že vyviňovací důkaz, potřebný podle § 2 autom. zákona
k zproštění náhradní povinnosti, předpokládá, že řidič motorového vO'zidla sám dbal všech opatrností uložených mu předpisy § 1299 obč. zák.
a tehdy platného ministerského, nařízení ze dne 28, dubna 1910 ,čís. 81
ř. z., a že tedy uvedený § 2 autom. zák. předpokládá, že událost, z níž
vzešla škoda, byla způsobena jediné a výhradně zaviněním poškozeného.
Vyžaduje se arciť, aby byla mezi jednáním neb opominutim řidiče a
škodnou událostí příčinná souvislost, takže nelze schváliti názor odvolacího soudu vyslovený v napadeném rozsudku, že žalovaní by O'dpovídali za škodu přivoděnou provozem automobilu, třebas by tu nebylO'
příčinné souvislosti mezí rychlostí vozidla a událostí, z niž vzešla škoda.
Přesto však odvolací soud právem usoudil, že v souzené věci je tu
příčinná souvislost mezi nedovoleně rychlou jízdou automobilu říze
ného řidičem a srážkou tohoto vozidla se žalobcem proti němu jedoucím
na jízdním kole v uzavřené osadě, neboť kdyby byl žalovaný řidič jel
rychlostí předepsanou pro jízdu automO'bily v uzavřené osadě (kteráž
tehdy podle § 46 min. nař. čis. 81/10 ř. z. činila nejvýše 15 km za
hodinu), byl by se mohl srážce se žalobcem vyhnouti po případě včas
ným zastavením motoru a vozidla samého, i když žalobce před automobilem náhle změnil směr jízdy na silnici vpravo odbočující. V dů
sledku toho odvolací soud nepO'chybil po právní stránce, přiznal-li
žalO'bci v uvážení všech okolností případu (§ 2, poslední odstavec autom.
zákona) část nárokú uvedených v § 1 tého,ž zákona.
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vitost jest stižena

cJ!~~ ~{:o~:r!~StikuPit:li. že koupená nemo_

=~:''jeu~~~~Jd~u~i~~f:o~rč;~~~ř~f?~~j~lr!f:i~~~~ri,
(Rozh, ze dne 16, října 1936, Rv [ 2158/34,)

Žalovaný namítal před soudem rv"
,
cení nedoplatku kupní cen za kou p nI stolice proti žalobě na zapla~
staveb,~í Č,~stici nemůže vJstaVěti g~~fnu.l~n; lle'!l~vItost, že, n~ koupené
slem JIZ pn koupi poněvadž tomu b ,1; um,)a bylo pry Jeho umy_
úřad stavební zá;adně nepovolí n ranI sk;ttecnost, že žalobkyně jako
a
protože,starobylý ráz dotčené uli'ce n~:~a~~f' _poz:mku n,ovou stavbu,
telka pn prodeji nemovitosti tuto závadu z y \!~rusen}, a ze mu proda_
vodu správy za zrušení ku ní sml
am e a, a zadal proto z dilc~ny daleko převyšující zafalovan~u~~d~~fbtO ka~spo,? za snížení kupni
zakl, Niž š i s o u d y uznaly podle žalob; e
Upill ceny (§ 932 obč,
Ne J vy Š š í s o u d ulOžil prvému soudu
Duh,
nové jednání a rozhod_

obec při prodeji nemovitosti kupujícímu tvrzenou a tehdy dle jeho
tvrzení již tu jsoucí zápověd' nové stavby, o které kupující nevěděl, ručila by podle § 923 obč, zák, poněvadž zamlčela neobyčejnou vadu
prodané věci, Řádné užívání prodané věcí by tato vada ovšem neznemožnila, mohl by však kupitel za dalších předpokladu § 932 obč, zák.
žádati za přiměřené snížení úplaty (srovnej rozhodnutí čís, 6881 Sb,
n, s,), Toto tvrzení žalobcovo nevzaly nižší souely vůbec na přetřes,
jsouce mylnéhó názoru, že předmětem kupní smlouvy byl stávající již
obytný dům a že by si do vola tel výslovně musel vyminiti ve smlouvě,
že chce stavěti druhý dům, aby mu žalující obec byla odpovědna za
nemožnost této stavby, Nebyly tedy skutkové okolnosti, které podle
obsahu procesních spisu jsou rozhodné, zejména zda byla taková z,"pověd', jak dalece sáhala a zda dovolateli nebyla a nemusila býti v době
kupu známa, ani v prvé stolici, ani v druhé stolici vzaty na přetřes (§ 496
čís, 3 c, ř. s,) a trpí proto řízení vadou, která byla způsobilá zameziti
úplné vysvětlení a dukladné posouzení rozepře, (§ 503 čís, 2 c, ř, s,),
čis.
škůdce neručí

za

nepřímou

(Rozh, ze dne 16,
Důvody:

Žalovaný namítal v řízení před soud
"
zaplacení nedoplatku kupní cen za koem prVIll,~tohce proti žalobě na
koupené stavební částici fiem o t
up~nou JlJn nemovitost, že na
jeho úmyslem již při koupi o~:~a~_rStt~lveŤ! O?y,h:ý dům, Jak bylo prý
prodávající obec uzavřela ;e ~ousede ' ~u b{am le(~nak úmluva, kterou
stavební zásadně nepovolí na rOdan~' Je na to, z,e, zalobkyně jako- úřad
protože staroby ly' ráz dotčene' PUl'
em pozemku zadnou novou stavbu
""
ICe nema by' tJ porušel1'
,
te Ika pn
prodeji nemovitosti tyto zásad
,: a ze mu prodavodu správy za zrušení ku- ní s I
y zamlčela, a zadal proto z dů
ceny daleko převyšující fažal~~aonu,vy a~ebT alespoň z~ snížení kupní
obč, zák),
y ne op atek kupm ceny (§ 9'32
Jde o to, zda tvrzenou nemožno t d "
,
zamýšlenou stavbu druhého ob t ,~ . doslcl stavebmho povolení pro
koupeném lze pokládati za vadu y nJI o omu na poz~mku žalovaným
čejně předpokládanou vlast. ti po e §§ ?22, 9230bc, zák Jest obyního .řádu s ním může naklá~~~i p~~f:mk~'rte v!astník v mez!ch ,stavebk~upl stavebního místa, na němž vedlsve I ovule (~,354 ~b~, zak.), Při
mlstapro stavbu druhého domu I t ~ dO~u tan} J~z stO'jlclho Je dosti
obě; zák.), že bude v mezích fe~e is~ y o yčejlle p:e~P?,klá?ati (§922
nem zapověděna další stavba nPa tP ubs!avebnfch radu, Jlmlz zpravidla
, ,
s ave mm místě dosud ' I '
venem, možno použíti nezastav' 'h
up ne nezastatudíž správné tvrzení žalobcovo e~e o prostoru k, zastavění. Bylo-Ii by
zásadní zápovědí stavby dO 'd ze byla k?upena nemovitost stižena
šlo by o kromobyčejnou v~du u;~Od~n~a~~~iva~~ slt;:fbYI,lého rázu, uli~e:
,
m c~ a- I pa k prodavajlcl

15510.

škodu.
října

1936, Rv I 2'602/34,)

Žalobce, jehož nezL syn byl těžce zraněn při automobilové nehodě,
domáhá se na žaloVaných mimo jiné náhrady nákladů způsobených mu
ošetřováním syna a s tím spojené náhrady za ušlý výdělek na vyučovacích hodinách, jež udílel soukromě cizím dětem, a to pokud mu
ušel za dobu, kdy dlel u zraněného syna, a dále náhrady nákladů za
soukromé vyučování, jež poskytl sám zraněnému po dobu jeho rekonvalescence, kdy ten se nemohl zúčastniti pravidelného vyučování.
Niž š í s o u d Y vyhověly žalobě,
N e j v y Š š í s o u d žalobu zamítl.
Důvody:
Důvod mylného právního posouzení věci jest opodstatněn, pokud
jde o nárok na náhradu škody uplatňovaný žalobcem za denní ztrátu
času způsobenou ošetřováním nezletilého Arne L a za ušlý výdělek na
vyučovacích
hodinách cizím dětem, z kteréhož důvodu žalobci
bylo přisouzeno celkem 870 Kč, a dále pokud jde o náhradu škody požadovanou za udělení 97 vyučovacích hodin synovi penízem 1.455 Kč;
za cnž jemu bylo přiznáno celkem 1.305 Kč (87 vyučovaCÍch hodin po
15 Kč), Z tvrzení žalobcova, podle něhož i tyto jeho nároky mají svuj
důvod v tom, že syn Arne L. utrpěl tělesné po-škození zaviněním žalovaného BeMicha M, řidivšího auto- patřící druhému žalovanému, se podává, že tu žalobce Karel L. uplatňuje vlastním jménem škodu nepřímou, Přímou škodu utrpěl syn žalobcův, jenž byl na těle poškozen,
nikoli žalobce, jehož tělesná integrita nijak porušena nebyla, Žalobce
byl poškozen pouze nepřímo, O nepřímé škodě mluvíme totiž tehdy,
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jestliže třetí osobě rozdílné od o ' k '
'
je;Jnánf .neb opominutí, jež jest vdč~z~:~? ~~ejde š~oda z~ škůdcova
nym. Otazkou ručení za nepřímé škod
e p:lmo pos~ozene bezpráv.
Jen v §§ 1327 a 1329 obč. zák 'ežt / se obcansky zakon obírá jasně
osob~, které ztratily bezprávn}~ č~e~m š~J;'~tupu}e v,popředí zřetel na
m,ou s.kodu by žalovaný mčil pOuze tehd u COvym ZlV!t,:I~. ~a nepří.
predpls stanovící takové ručení T k ' .y'. kdybj . byl zvlastnI zákonný
u~tano~ení §§ 1295, 1297 a 1299 o~č o?ml pred~lsy, nejs?u všeobecná
zasadne ručení za škody nepřímé V' . t a~., nebol nas" pravo neuznává
mate!iáIií jak k občanskému zák~nuseta~ .,ylo poctr??ne a suvažováním
vylo:~~no v rozhodnutí čís. 9674 Sb
I k Ill.,dllc! novele k obč. zák.
kazuj1.
. n. s., k nemuz se dovolatelé od.
čís.

15511.

Jde o rozhodnutí v otázce příslušn t·
"
34 Sb. z. a n., jestliže odvolací sou os I POdle.cl. I cis. 5 zák•• čis 25lj
~tečnost podle § 477 čís. 3 c. ř. sd nevyhove} <K!volání vytýkajícímu
(Jmého než pracovního) k rozhodn
a ~znal príslusnost prvního soudu
Povah odm'
u o zalobě.
. •
a
eny za služby konané mu" družk
• ..
8ltb, ze na ni převede část svého ma' tk' Zl
ou v duvere v jeho
Je u.

ti

(Rozh. ze dne 16. října 1936, Rv 1 1290;36.)
~rovnej: Sb. n. s. Čí8.14855.
Zalobkyně přednesla že se žalov '.
.,
ve společné domácnosti J:ako z'en
anym zIla po dobu jedenáct roků

'
a ve dl a mu domácnost jen ' rotoa s •muzem
.. ,a.že
. .se
. knemu
nas t'h
e ovala
něho polovici jeho domku a ~ůb ' zel JI .l'r~shbIl~ ~e. obdrží za to od
vaný zrušil spolužití SpornÝch st:~ po 9V!C~tho Jmenl. Poněvadž žalosvého domu, domáhá Se ná něm za~l: za.o .. y~1 dal nuceně vykliditi ze
ode dne žaloby za práce mu po dob ce~: c:st y 92.400 Kč s 5% úroky
dUo ec 1 1 let vykonané. Niž š í
s o u d Y přiznaly žalobkyni'e
určitou částku a odmítl žalOb] n z uV0'd~ bezdůvodného obohacení
se opírala o k0'nané prlce a ~liub ~rol nez~oJlteln~~ nepříslušnost, pokud
. . t't '
za ovaneho maJlce za t- • k
. d
nanI e o zaloby jest výlučně řísluš .
.
u, ze proJes o u d nevyhověl dále Odvolá~ , I ny pracovm soud. O' d vol a c í
za °dvkaneho,. pokud vytýkalo zmatečnost podle §477 čís. 3 c ř s
d
. . . rozsu u prveho "oud
".
t
sou uznal příslušným k projednání a ro h d : . u, Jlmz se ento'
loba byla opřena o žalobní dtlvod
z o ~va.m sporu, pokud žaopodstatněnost námitky žalovaného 9bohace~I, z~lo.v~ného, neuznav
Jde o' tento žalobní důvod byl vyillč~' ze,.k p,rolednam zaloby, i pokud
Ne'
, , .
'
e pns lusny pracovní soud
J v Y s S I S o u d nevyhověl dovolání žalovaného.
.
Důvody:

PokUd se nižší soudy uz I
", .
opírající se o důvod oboh n~ y. za pnslus n.e k rozhodování o žalobě
v otázce příslušnosti podle čt Ieg\ Je~~ pro!1 lomu jejich rozhodnuti
.
. za ona c. 251/34 Sb. z. a n. vylou-

opravný prostředek k dovolacímu soudu. Přednes žalobkyně neodů
vodňuje závěr, že by sporným stranám šlo o založení trvalého poměru
závazkového o práci, o osobní povinnost pracovní, což jest podstatným
znakem smlouvy služební, a žalovaný nebyl tedy smluvně povinen, by
. žalobkyni poskytl úplatu za práce jí konané. Avšak žalobkyně přednesla, že tyto práce konala předpokládajíc, že se jí za její námahu dostane. úplaty z jmění žalovaného podle jeho výslovného slibu a že
tento účel byl zmařen tím, že žalovaný ji vypudil z bytu, spolužití s ní
zrušil a zdráhá se svůj slib dodržeti. Tento přednes stačí jako žalobní
duvod k opodstatnění žalobnfho nároku s hlediska bezdůvodného obohacení žalovaného a nesejde na tom, že žalobkyně tento důvod označila jako »náhradu« či »odškodnění«. Bylo však na ní, aby prokázala,
že důvodem jejího plnění byl tvrzený zamýšlený výsledek oběma
stranám poznatelný a že tento účel zanikl nebo byl zmařen. Bylo zjištěno, že strany byly si v tom za jedno, že se žalobkyně nastěhuje k žalovanému, povede mu jeho domácnost a bude mu družkou života, za to
dostane polovici jeho domu, ano polovici jeho majetku, že žalobkyně
důvěřujíc tomuto slibu žalovaného s jeho vědomím upustila od záměru
ucházeti se o místo učitelky a k žalovanému se nastěhovala a po
dobu jedenácti roků mu vedla domácn0'st, načež žalovaný tento poměr
zrušil, žalobkyni z bytu dal nuceně vykliditi a jakoukoliv náhradu rozhodně odpírá. Z toho patrno, že žalobkyně plnila žalovanému pro určitý
předpokládaný výsledek, že totiž bude u něho zaopatřena jako družka
života po případě, že po jeho' smrti obdrží polovici jeho jmění a že
tento předpoklad byl žalovanému znám, an sám ji v tomto směru ujišťo
val. Tento výsledek byl samým žalovaným zmařen, ježto si počínal, jak
svrchu podotčeno. Žalobkyně může se tedy podle § 1436 obč. zák. domáhati na žalovaném toho, 0'Č byl na její úkor obohacen, t. j. hodnoty
prací pro něho vykonaných. Nelze však schváliti právní názor odvolacího soudu, že žalobní nárok jest opodstatněn ustanovením § 1.041 Clbč.
zák., které upravuje jiný případ, že totiž bylo naloženo s vlastní věcí
k užitku jiného bez úmyslu jednati v jeho prospěch.
čís.

15512.

Neptlpustnost pořadu práva pro žalobu na náhrady škOdy, kterou
dovozuje žalobce proti státn z důvodu bezprávného vedení exekuce a
zabavení provozovacího kapitálu berním úřadem.
(Rozh. ze dne 16.

října

1906, R II 338/36.)

Žalobce se domáhá nithrady škody na žalovaném státu tvrdě, že
mu následkem bezprávného vedení berní exekuce a zabavení provozovacího kapitálu berním úřadem byla způsobena škoda v zažalované
výší. P r v Ý s o u d nevyhověl námitce nepřípustnosti pořadu práva.
Rek u r sní S'Ů U d námitce té vyhověl a žalobu odmítl. D ů v o cl y:
Žalobce vyvozuje nárok na náhradu škody z ručení státu za škodu způ
sobenou nezákonným výkonem veřejné moci. V tom směru ustano-
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vuje § 92 ústavní listiny: »Pokud ručí'
•
konným výkonem veřejné moci
č .stat. za skodu způsobenou
dosud vydán nebyl. Dvorního d~kurt uJe zakOIl«. Takovýto zákon
čís. 758 se v daném připadě do/f. u z~ dne 14. března 1806 Sb.
státní úředník, nýbrž přímo stát s ~v~tJ nelze, poněvadž není LdIOV'ln
ko.na čís. 4/18 Sb. Z. a n., poněv::r-' e nelze .s~ tu také dovolávati
."
statu nebo jednotlivým zemím .• z u JSou .mmeny pouze nároky
nej~ou příslušné rozhodovati :úk}J~ ~e r ~eh?dl na ~~řad prá;,a a o
slusnosti soudů str. 37/38 vyd B. Pl~vlII (VIZ Vazny: O ustroji a
rok na náhrad~ škody tedy o· .,n~, . <26). V daném případě jde o
1338 obč. zák. se hadi na ořa~aro., Jenž pod~e ustanovení.§§ 1295 a
pov~hou jest nárokem soulromopfl~~t~l a~ ~vsem. ~enkrát, ~dyž svou
~e.m, ~eboť tu jde o poměr jednotlivce: o o prav.e v d~nem případě
Jez pry bezprávně zasáhla dO' 'eho . (~alo.bce) k vykonne moci státní
,ptravn I sfery, z",bavivši mu bezprávn4
majetek a znemožni vši mu
".
eXls encl Jde tu tedy
.
pravm, o nemž rozhodovati přísluší t 'rk
, ' . o p.,:me!- veřejno_
soudu.
o I o Spl aVl1Im uradurn, nikoli
Nejvyššísoud nevyh
· dovolacímu rekursu.
ovel

.o

t

tak .

Důvody:

.Žalobce stačí poukázati k s ráv'
'.
.
sem. Nejde o věc občanskou . kP . ~y,:, duvodum napadeneho usne'.
"
Ja d mim bzal obce.~ 'proto , ze
. za
• lb'
vo d em Je
narok na náhradu
'k
o 111m dutaké u takového nároku dlužn~ o y, kn: M. pnpustnost pořadu práva
podle skutkového a právníh~, zák~~d a~dr 6ednothvý případ pOSUzovati
kursní soud správně dovodíl že v u za.o- y .~ to~ kterém sporu. Revčc ve smyslu § 1 j. n.
'
souzenem pnpade nejde o občanskou
o

čís.

15513.

Dostává-li nemanželský otec
d
v určitém období postupně sniž "PO ~ry v nezaměstnanosti, jež se
UJI ~ .po Dm opětně se vrací k své pů
vodní nejvyšší hranici 'est
k p,lnéní zákonné vyži~otaci ~~:::~~timo~1ucnolkst ~~anželského otce
cele období.
po e ce ove cástky podpor za
Nezaměstnanost nemaž I k 'h
nemá jiných příjmů než
eds e o otce a,~ skutečnost, že toho času
o sobě podle zákona mOhruc!~7kvplnn:~m<;S!!llIlmSti, nevylučují samy
ent vyzlvneho.
(Rozh. ze dne 16. října 1936, RII 451/36.)
Srovnej: Sb. 11. s. čís. 14776
Nemanželský otec (typograf) se d "
•• .
po~mnosti k nemanželskému svému dít~l~aha zpr?st~nI své vyživovací
ze Jest mu vyplácena 'pOdpora
• proto, ze Jest nezaměstnán a
.•
80' K'c tY
'd ne,
• Jež
. mu
bud e snlzena
na 60 Kč týdně lvanezamestnanosti
k·'
vinnosti, když se má starati j~Ště ~e l1en~ ~kto dostát! své vyživovací pomanze u a manzelské děcko. P r v Ý

941

u d žádost zamítl, rek u r s n i s o u d jí vyhověL D ii vod y: Žadatel
s ~bírá od 21. července 1936 jenom, 78 Kč podpory, kterážto podpora
,·ťude od 21. října sníž~na na 63 Kč tý~ně. Ježto z těcht?, n~p.~trných podar ještě část přlpada na ahm~ntačlll povl,n~ost! z dnve)sl doby, ne~uže býti o tom am sporu, z~.ze zbyv.a)'cl častky n.a~rhovat~1 ne~
nuže živiti sebe, manželku a dlte. jeho zadost na zprostem povmnostJ
~]ímentační pro tuto dobu jest tudíž odůvodněna.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého ,oudu.
Důvody:

Jde o to, zda nemanželský otec, který navrhl, aby byl zproštěn zákonné vyživovací povinnosti po dobu, dokud bude pobírati snízené podpory v nezaměstnanosti, není s to, wby plnil tuto vyživovací povinnost
k nemanželskému dítěti, je-li zjištěno, že jest bez zaměstnání a bere
toho času jen podporu v nezaměstnanosti, a to za dobu od 21. čer
vence do 21. října týdně 78 Kč, a že bude pobírati po další tři měsíce
pouze 63 Kč týdně. Rekursní soud hledě k těmto zjištěným skuteč
nostem usoudil, že nemanželskému otci není možné, aby plnil zákonnou
povinnost k ne zletilému nemanž. dítěti, ježto podpora, na níž jest nemanželský otec odkázán, jest tak nepatrná,' že sotva stačí na vlastní
výživu navrhovatele a jeho rodiny (manželky a manželského dítěte).
Nejvyšší soud neschvaluje tento názor rekursního soudu. Podle § 166,
odsl. 2 obč. zák. mohl by nemanželský otec býti zproštěn zákonné vyživovací povinnosti k dítěti jen tenkráte, kdyby bylo prokázáno, že není
s to, by dostál této povinnosti, I. j., že není způsobilý přispívati na
výživu manželského dítěte uloženou mu zákonem. Ustanovení § j 6 první
dílčí novely k obč. zák., upravující rovněž zákonnou vyživovací povinnost nemanželského otce, vyjadřuje tento předpoklad slo'vy, že jest
podle poměrú nemanželského otce zcela vyloučeno, by mohl něčím při
spívati k zaopatření dítěte. Tomu však tak není v souzené věci. Skuteč
nost, že nemanželský otec je toho času nezaměstnán a nemá jiných příjmů
než podpory v nezaměstnanosti, není takovým stavem, který by sám
o sobě podle zákona vylučoval jeho mohoucnost k plnění výživy nezletilého nemanž. dítěte. Mimo to byla navrhovateli poskytována od 14.
ledna do 21. července podpora v nezaměstnanosti 132 Kč a po uplynutí
šesti měsíců, po kteroužto dobu ovšem pobírá jen podpory ve výše
uvedených částkách, bude míti nárok opět na plnou podporu 132 Kč,
která se bude zase postupně snižovati, jak tomu bylo v předchozím
roce. Přihlíží-Ie se k tomuto celkovému příjmu navrhovatelovu za dobu
jednoho rokli, nelze míti za to, že nemanželský otec není vúbec s to,
aby plnil z"konnou vyživovací povinnost k nemanželskému dítěti.
čís.

15514.

Nárok zaměstnankyně nemocenské pojišťovny, jejíž služební poměr
zanikl provdáním před uplynutím třicetipětileté služebn! doby, na
příplatky k důchodu vyplácenému jí všeobecným pensijním ústavem.
(Rozh. ze dne 16. řijna 1936, Rl' II 832V35.)
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Žalobkyně tvrdí, že dekretem ze dne 27. ledna 1925 ustanovila
žalovaná ne mocenská pojišťovna podle usnesení svého pted,;ta'verlSh;,
z téhož dne po několikaleté výborné službě korespondentkou
bočky v M. Tehdy byla žalobkyně svobodná, rodné její jméno
P-ová, takže dekret zněl na Annu P-ovou. Dekret obsahoval
invalidních, starobních, vdovských a sirotčích důchodů zvláštní
novení. O těchto bylo úvodem poznamenáno v dekretu, že žalof,h'n'
byla pojištěna u Všeobecného pensijního ústavu v Praze od I.
1922. V dalším se zavazovala žalovaná, že žalobkyni v případě
invalidity nebo dosažení 35 služebních let po případě vdovci a sirotkůni
v případě úmrtí bude z vlastních prostředků vyplácen r o zdí I mez i
d ů c hod e m, jejž oprávněná osoba bude dostávati od pensijního ústavu
a důchodem zaručeným pro tento případ kolektivní smlouvou. Pro pří
pad, že služební poměr mezi žalobkyní a žalovanou by byl přerušen
dříve, nežli nastane pojistný případ, měla býti vypočtena výše důchodu,
který by žalobkyni připadl, kdyby v době přerušení služebního poměru
s e s t a I a i n val i dní, nebo jejímu vdovci a sifŮ'tkům, kdyby v této
době zem řel a, jedn<rk podle dekretu ze dne 27. ledna 1925 a jednak
podle zajištění získaného u pensijního ústavu. žalobkyni případně jejím
pozůstalým měl býti zachován pro pojistný případ nárok na v Ý p I a t u
r o zdí I II mez i obě m a výpočty. - Žalobkyně se později provdala
a když se stala matkou a náhodou došlo k změně ve vedení odbočky,
žalované v M., dostala ke dni 3.0. června 1934 výpověď. Zdráhala se
výpověď přijmouti majíc za to, že jest definitivní úřednicí. žalovaná strana
však poukazovala na to, že podle kolektivní smlouvy pozhývají úřednice
provdáním definitivy a že ji tudíž právem vypověděla. žalovaná nabízela jí odstupné ve výši 13.854 Kč 20 h, vzdá-Ii se všech nároků vůči ní,
a mínila tím zejména nárok na placení fŮ'zdílu mezi důchodem vypláceným v případě trvalé invalidity jí neh v případě úmrtí jejímu vdovci
a sirotkům, a důchodem, který pro tento případ by jí případně jejímu
vdovci neb sirotkům náležel jednak podle dekretu a jednak podle zajištění získaného u pensijního úsbvu. Když žalobkyně se zdráhala vzdáti
se pro sebe případně své pozůstalé těchto nárokťt, prohlásila žalovaná
pojišťovna, že i tato ustanovení dekretu se stala jejím provdáním bezúčinýnmi. Přesto trvala na bezpodmínečném podpisu předloženého prohlášení a odmítala vyplatiti jí odbytné, protože trvala na tom, že tyto
její nároky a nároky jejích pozůstalých nepoZJbyly platnosti jejím provdáním. Z dekretu podle tvrzení žalobkyně jasně plyne, že i pro připad
provdání a dokonce i pro případ zrušení služebního poměru měla zůstati
ustanoveni dekretu o příplatCích žalované k důchodům placeným Všeobecným pensijním ústavem v platnosti. To dokazuje jednak, že bylo
předvídáno zrušení služehního poměru, jednak také skutečnost, že byla
založena práva pro jejího vdovce a pro sirotky, obojí v době, kdy žalohkyně ještě byla svobodná. Měl-Ii dekret pozbýti platnosti v tom
smyslu, jestliže se provdá, přece jen nesporně v případě zrušení služebního poměru před případem pojistným měl jí zůstati nárok na důcho
dové rozdíly a rovněž jejímu vdovci a sirotkům. Vzhledem k tomu, že
žalovaná platnost tohoto ujednání popírá a že žalobkyně prozatím
o plnění žalovati nemůže a že závazky žalované podle dekretu mají

ZfU. t av, kl. er"y' by v případě
' "
"
prel' eb sloučení pokladny jeji práva i povinnos:1 prevzal, ma zalobkyne
se~1 ~í zá' em na brzkém zjištění, že jest po prav~ odstavec d:kretu z~
prav
leJdna 1925 »Byl-li i služehní poměr mezI zalovanou. ~ za!obkym
27
d~e uš~n
dříve nežli nastane pojistný případ, vypočte se vyse d~chodu,
. pre; b žalohkyni připadl, kdyby tato v době přerušení služehmho po:
Je~zu ltala se invalidní, neb jejímu vdovci a sirotkům, ~?J:'D:r v. dohe. te
rr;,%řéla, jednak podle této listiny•. a je~nak. podle ozajls~em Z1Skaneh~
z ensijního ústavu. žalobkyni pnpadne JeJlm po~u,stalym se 'pak z~
uh~vá pro pojistný případ nárok na výplatu. roz?~lu. ,;,ezl obema vy~
C čt
P I' v y' S o u d uznal podle žalobmho zad aUl. O d vol a c 1
pO y«.
.
s o u d nevyhověl odvolání.
N e j vy Š š í s o u tl nevyhověl dovoláni.
v

"ti na nemocenskou pokladnu ne b o

US

D ů vod y:
Žalovaná uzavřela smlouvu ze dne 27. ledna.: 925 za ~Iatnos~i kolektivní smlouvy zaměstnanců..nemocen~kých pOjlsťoven sJed~a~: ~~e
2 listopadu 1920 a zrevidovane dne 4. cerven.ce .1924, tedy'!
ľ:'T y
iatilo ustanovení čl. XX., odst. 2 této kolekhvUl sm!o~vy, ~e e lUl lva
p
k' ch zaměstnanců se ruší automaticky provd~n~m. Prest? pOjala
~~~~!retu o smlouvě ustanovení o příplatcích k pensI zalohklne, ~?Po.d 'íci zásadě čl XXI. dotčené kolektivní smlouvy, podle U1Z mal' ~a
VI. aj
ci nárok' aby byli buď přihlášeni u náhradního. pensl]mho
~~~~:n ro zamě~tnance nemocenských pojišťoven aneho aby JIm po'išťovnf při pojištění u Všeobecného pensijního ústavu d~placela.'pe~
J... ožitky do výše důchodu prvého, a dále ustanovem pro pnpa ,
~~j~jf služehní poměr se skončí před do~aženim 3;; slu~ebních let, a ~á
také výslovně ustanovení o jejím VdOVCI ~ sIrotcI~h. ymluva ta po ~
h
řed okládala provdání se žalobkyne a spravne pouk.~zuJe s0!1
to O} d P
.
k čl XX kolektivní smlouvy podle U1Z nemUSIlo
na duvo ovou zpravu
.
.
'. . .
Vde'
dojíti k propuštění žalobkyně z důvodu ztr~ty dehUlÍ1vy; 'h ~ cenle~
dekretu není však ani podkladu pro náhled, z.e po~kyt,:uta ';lY o a p a I
jen, když se žalobkyně provdá až po uplynutI cele sluzehm dohy.

g

čis.

15515.

K! nabyti živnostenského oprávněni u živnosti svoh?rlné stačl ?l2?věď
živnosti' vzal-li živnostenský úřad opověd' na vědo!,!l a vydal-II ZlvnOstenský 'list, .lde o rozhod~utí správního úřadu, ktere nemohou soudy po
věcné stránce přezkoumati.
podstatné znaky služební smlouvy.
v.
v'
'.
Zaměstnancova odměna (plat) nemusí .záleze!i v ureM hO~OV~~r:
zaměstnavatel může odměniti zaměstnance I tak, ze mu poskytuje pn e
žitost k .liistému výdělku.

(Rozll. ze dne 16. října 1936, Rv II 539/36.)
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žalobkyně

byla zaměstnána u žalované jako vedoucí mlékárny v B
od I. do 30. září 1935 za ujednaný měsíční plat 150 Kč a 3% provisi
z obratu. K tomu přednesla žalobkyně, že výdělek jeji na provisi činil
v záři 1935 pouze 28 Kč 50 h a že jí vzhledem k tomu, že žalovaná jest
řádným členem obchodního gremia v B. a žalobkyně byla členem Pomocnické hromady, příslušel plat podle platové úmluvy Obchodního
gremia v B., a to vzhledem k tomu, že má plných 15 služebních roků
a platí za prodavačku nevyučenou, v částce 800 Kč měsíčně, jakož
i nárok na novoročné (§ 4 vlád. nař. čís. 89/35 Sb. z. a n.). Poněvadž
dostala za září 1935 pouze 178 Kč 50 h, žádá doplatek 621 Kč 50 h
a poměrný díl novoročného částkou 65 Kč 55 h, celkem 588 Kč 15 h.
žalovaná namítla, že platová úmluva uzavřená mezi Obchodním 0Te_
miem v B. a Pomocnickou hromadou na žalobkyni se nevztahuje, "poněvadž, i když žalovaná má živnostenské oprávnění a jest u obchodního
gremia vedena jako člen, jest toto členství vzhledem k ustanovení čl. V.
uvoz. zák. k živn. řádu a § 3, odst. 2 živn. řádu neplatné. Poměr mezi
žalobkyní a žalovanou nebyl ve skutečnosti čistým poměrem služebním,
poněvadž odměna jest stanovena tak, že ve většině případů jsou pře
vážnou částí výdělku provise prodavači přiznané, které namnoze dosahují výše 400--600 Kč a někdy 1.0100" až 1.200 Kč měsíčně podle
zdatnosti prodavače. Kromě toho prodávají vedoucí filiálek a prodávala i žalobkyně v mlékárně různé zboží. na svůj účet. Nelze tudíž uvedenou platovou úmluvu vztahovati na poměr mezi stranami. Ale
i kdyby šlo o poměr ·služební podle zákona o soukromých zaměstnan
cích, nelze zde použíti ustanovení § 4 vlád. nař. čís. 89/36 proto, že podle
§ 4, odst. 2 zák. čis. 154/34 platí hromadné smlouvy jen tam, kde nebylo ujednáno nic jiného. Se žalobkyní byla však ujednána individuální
smlouva, podle které měla míti jako vedoucí mlékárny 150 Kč měsíčního
platu a 3% provise z obratu, při čemž měla prodávati různé zboží na
svůj účet. Novoročné žalobkyni nepatřilo, poněvadž nebylo ujednáno,
u žalované není obvyklé a její prodavači je nedostávají. Služební doboll
podle platové úmluvy jest služební doba ztrávená u téhož zaměstna
vatele. Niž š í s o u d y uznaly podle žaloby.
Ne j vy Š š i s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

Podle § 107 živn. řádu stává se členem společenstva živnostník nastoupením živnosti, t. j. dnem opovědi, a členství nastává následkem
živnostenského oprávnění nuceně. Nastoupením živnosti jest rozuměti
onen formální akt, jenž oprávňuje podnikatele k provozování. V souzené
věci jde o živnost svobodnou a II takové stačí k nabytí živnostenského
oprávnění, že podnikatel živnost opověděl úřadu (§ ll, odst. 2 živn.
řádu a § 144, odst. 1 živn. řádu), načež živnostenský úřad přezkoumá
opověď a vydá opovídajícimu živnostenský list (§ 13, odst. I živn. řádu)
nebo mu zapoví, by provozování počal neb aby v něm pokračoval
(§ 13, odst. 2 živn. řádu). Žalovaná strana opověděla živnost živnostenskému úřadu v B. a byl jí vydán živnosteský list, pročež jest opodstatněn
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. '. nižších soudů že se tak stala členkou příslušného společenstva,
z
av
el'
I"
. hož
obvodě provozovala živnost (§ W7, ods!.
zlvn. "d)
ra U. VzaI- I'I
~.I~ostenský úřad opověd' žalovaného družstva na vědomí a vydal-Ii ?,U
:IVvll0stensky' list šlo o rozhodnutí správního úřadu vydané v mezlch
l působnosti,
'
, . sou d em po h mo tne'
..Z
I o zákonné
které nelze přezkoumavatr
~~:ánce (Sb. n. S. čís. 2198, 4690 a j.). ~esejde na tom, ž:.žal?".ané spoI čenstvo teprve za sporu se vzdalo zlvnostenskeho OPl avnel1l (§
:dst. 5 živn. řád~), jež,~o vzdáni. se živnosti ptl:?bí teprve dnem" ktereho
bylo živnostenskemu madu prve ~tohce prohlaseno .poku,~ se tyče, kdy
k úřadu tomu došlo (pfedposledm odstavec § 144.zlvn. radu);, R~zhod'nI' znaky služební smlouvy J'sou že jde o osobl1l a hospodarske podnyl
" dění zaměstnaného v organismu" podniku zamestnavate Iova, zv I"t'
as e
~a práci podle nařizení a disposic zaměstnavatelových. s jeho pro:tř~dky
racovnímí, o osobní povinnost zaměstnancovu a o le~o o'sobn! n~rok
~a práci (Sb. n. S. čís. 7845 a 1(402). Všechny t1.:o, s~o~ky ,~yplyva!, ~e
skutečností ni'žšÍmi soudy zjištěných. Z tohoto ZJlst~lll J~ tez pa,trne, ze
žalobkyně neměla podílu na zisku a ztrátě v podnIku z~~o~ane stra,nr
a že jí naopak byla odměna upravena mim? pevný penez~1 plat Jeste
další částkou podle rozsahu práce žalobkynI samou v 'p?dnlku tom vy:
konané (3% provise z obratu) a proto tu nelze mluvIlI. o společensk~
smlouvě podle § 1175 obč. zák. Nejvyšší sou~ odův,odl1l1 v rozhodr;ulI
ve Sb. n. s. čís. 13588, k němuž se poukaZUJe, ze zamestnancova odm;na
nemusí záležeti jen v určité hotO,~o~ti a že je t~ž mo~ným, ž~.=:amest
navatel .poskytuje zaměstnanci pnlezltost k JIste~u, vydelku, JeJz po~le
okolností lze očekávati. Tomu tak bylo v souzene vecI;,l1eboť bylo zJIštěno, že žalobkyni bylo žalovaným společenstvem tez dovoleno, ~by
vedle prodeje zboži jí společenstvem dodávaného zavedla. S! v mlstnostech podniku prodej housek, chleba, vajec at? na vlast~1 uče!. Tato
zvláštní výhoda nezměnila však mc na povaze JeJI s,:,louvy pko ;mlo,:vy
služební. Nezáleží na tom, byla-li tato výhoda odm~no~ za h~dl~y pres
čas a za nevyčerpanou dovolenou čili nic. Ust~no~em zakona. č~s. 154/34
Sb. Z. a n. platí mezi jinými pro osoby, ktere pn p;ovo,:ovam obch~dU
jsou ustanoveny, aby převážně konaly bud' kU'Peck~ sluzbJ:, neb sluzby
vyšší, nikoli kupecké (§ 1 aj cit. ;;í:k.).»~upeckrm: sl~zban:!« JSOu
služby, jichž řádný výkon předpokladá aspon v prumernych I;npade~~
školenost a do·vednost s hlediska kupeckého odboru;. nemusI to by.tI
činnost rázu vyššího vyloučeny jsou jen případy, kde Jde očmn~st zaležející v úkonech podřízených (Sb. n. s. čís: 1 0300). žalobk~~e byla
přijata žalovanou jako vedoucí nově zřízené hhálky v B:. a ,~vla,st naleželo k jejím služebním povi-nno,stem, aby ,SI ,ZIskala ,pnn;ewny O~fUI~
odběratelů, starala se o včasné opatřenI ~redpokladan~ho ,:"n~~stv~
zboží, je přijímala, neprodané zboží včas vratrl~, p~odane Zb?ZI radn:
vyúčtovala a odváděla utržené peníze. Ježto sluzebm čmnost zalo~kyn:
souvisela s prodejem "boží a organisací podniku a vyž~dovala zreJ,me
jísté školenosti dovednosti a určitých zkušeností s hledIska ~upeckeho
odborných a n~jde tu o ú,ko~y zcela p~dř~dné;, nelze odvola~lmu so~~~ .
ani vytýkati nesprávné pravm po sou zem veCI (CIS. 4 § 503 C. r. s.), mel
za to, že žalobkyně podléhá zákonu čís. 154/34 Sb. z. a n.

1:M,
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o

uspokojivo.sti služby pomo.cného. železničného zamestnanca
v smysle § 135 vl. nar. Č. 15/1927 Sb. z. a n. rozho.duje v sPo.re 'O definitivu súd.
Služba móže byť neusPo.ko.jivá, i keď bol zamestnanec trestným stido.m 'Od o.bžalo.by pre služebné previnenie o.slobo.dený a železničnou
správo.u nebol ani trestaný, ani pokarhaný.
(Rozh. za 16. októbra 1936, Rv III 75/36.)
Žalobník 'bol od 14. augu1sta 1919 pomocným železnÍčným zamestnanwm. Výmerom ri,adHel'stvaJ štMnych ždeznÍc v B. za dňa 3. októbra
1932 bol zo železničných s·lu,žieb na úkl'ade § 18 pracovného poriadku
p'repuls,tený s okamžitou platnosťou. Po vyčerpaní' 'Opravných pmstriedkov v administratívnom pokračovaní, napadol žalobník žalobQu proti
čs. erám okamžité prepustenie zo služieb, a tO' medzi iným na tom záklaJde, že: po dobu 12 rokov nepretržite a uspokojive vykonával službu
u štá.tnych železníc, takže v smysle § 135 vl. nař. č. 15/1927 Sb. z. a 11.
stal sa 14. allgusta 1931 deff,nitívn'ym zamestananwm a jehoslu,žebný
pomer nemohol byť zrušený pod]'a predpisov pracovného porladku, ale
len pod]'a predpisov služebného poria'dku. žalovan.ý čs. erár bránil sa
proti tejto žalobe medzi iným tým, že ža].obník nestal sa .definitívnym
zamestnancQm v smys],e § 135 vl. nar. č. 15/1927 Sb. z. a .o., lebQ i ked' bol 12 rokóv nepretržite v železničn'ých službách - jeho služba
nebola u,spokojivá,O b a niž š i es úd y žalobU' zamietly. N a i v Y š š í s ú á rozyiazaI rozsudQk odvolacieho súdu z d6vodov tu
v úvahu neprichádzajúcich, v d,Q vod och svojho rozhodmitia uviedol
však toto:
Neprávem má za to dovolací žádost, že prostým u'plynutím 12 let
služby stane se pomooný zaměstnanec ždeznlc aJwtomaticky defini,tivnim,
a že to plyne z §§ 135 a 133' vl. nař. č. 15/1927 Sb. z. a n. a z důvodové
zprávy k tomwto nařj,zení.
DŮVQdová zpráva vysvětlu1e sice důvod, proč bylo z platQvého zákona č. 103/1926 Sb. z. a n. převzato do vlád. nařízení č. 15/1027 Sb.
z. a n. Ulstanovení obdobné § 210, odsl. 3 plat. záko,na, jenž Je ten, aby
ti pomocní zaměstnand, kteří: v přechodné době - t. j. než nabudou
účinnosti ustanovení § 43 vlád. naJř. č. 15/1927 Sb. z. a n. o podúřed
nidých a zřílzenecikých čekatelích - nebylw ustanoveni: za podúředniky
a zřj,zence na volná systemisovaná mi:sta, mohli se státi nevypovědite:
nými i bez přestupu ze skupiny pamomých zaměstnanců do některé
ka,tegorie zřízeruecké, avšak vlas:tní smysl ustanQvení § 135 vl. naŤ.
v otázce zde rQzhodované nevykládá.
Z doslovu § 135 vl. nař. a z důvodové zprávy k odst. 2 § 135 je však
že jednQu z podmínek, za kterých má pomocný zamě"tnanec
právní nárQk na změnu svého. pomooného služebního poměru v poměr

zřejmé,

definitivní, je u. s p

ne I

'o

li

vSapl~ělny

k OJI

~lfla uspokOJiVOU, neJsoU

b a. Proto, ukáže-li s;! že .s~užb~
podmínky § 135 vl. nar. a sluzebnl

Ž

J)
33
oml'r se nezmem.
, _.
i nemá opory ani ve 2. odst. § 1
P Nesprávný názor d.ov,ola cI zad~s:lužební. poměr pobná dnem. po. do-,
vl nař., kde se stanOVl, ze s~ novy ř ed ch o z í m ods t aJ V C I, nebc:.t
v;š ení služby s t a n 0lv,ebn ~ak~.y;u jakoU' žádá předpis 1. odst. § 13~,
. tu se poukaZUje rla.. s UZ l i '
,
. ~o jest také u'SPQokOjllVou. _
.ávem si osobuje železniční spr~va rozze nepl
t
by·la-li služba zamestnance
Zde nutno zduraznltl,
~
'm soudu o om,
o
•
ev
hodovati sama s v,YIIOU5 el11 "
železničních zaměstnancu ]e, pom uspokojivOU, neb?! ~Iuzeblll '~o~~;) jehož veškeré složky a ota~k'y -rem soukromopravmm (,§ :, v; ~.r· procesnímu soudu, a t1sPQkol':V~st
do· de-Ii ke sporu - nalezl. r,esl I.
'konu a chování se železnlcnIn,~
IJžbY - JSOUC výsledk.e~ slL1z~bn.lho vy J·eho řešení, jaJko jiné sporne
s _ t . e _ I· es! steJne součastl sporu a
za111eS' na:nc
okolnosti rozepre.
. . ' I " na tom zda železniČ'1i
. . I 'b
pokoJIVOU neza eZl
,
v"
V otázce, Je-ll s uz a us,'
'v tnance pro určité sluzehm zaspráva trestala nebo. napomTll~la t za~áe~í služebnich provinění a napovady, o kterých vě~ěl:a, protoz~ ::;s nikoHpovinností zaměstnav~tele
mÍnání zamestnancu Je Jen .pr~v:,'
za'vadu posuzovati se mUSl len
,
'd I·
I -ehní provlnenI , '.
_.
. .. a'vi
a otazka, ] e- lOS UZ ,,' " . '
a chování se zamesmance sraVil
podle toho; zcla se sluzeb:m vkyl<éon , dpi,suje pro pomocné zaměstnance
e služebními povinnostmi, Ja· le pre
s
'-'d(§§5718).
·cjich
pracovnI ra
"
. I. I bn·, za·vada zároveň čine,n
J
. . t h ly Jel s 'lize '
.
SteJ·né měřítko platI 1 e co' . t. nezáleží na tom, byl-ll
,
t ' h zákonu, a proto am u
..
trestn,ym podle tres nIC, ,. t k' potrestán wudem Čl mC.
zames t nanec pro takovy CIn a e
,
d '. . ' lobce přes to,
al' odvnl,acl SOli' , ze za
podle uvedeneho pr~.vem, u·zn I t
se nestal defi,nitivnim podle
že jeho služba byla delsl nez 12 e, prece
f: 135 vl.nař.
v

,

•

v

v

v

v

o

'

,

v
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rl manželstvi ve výroku 'O vine.
K otázce pravo.mOCI rozsudkt> o rozvo .
•

•

(RQzh. ze dne 17.
Srov. Sb.

ll.

v

října 1936, Rv I 1853/36.)

s. čís. 147.06.

1929 na svoji manželku Ludmilu
žalo,van)· ,podal dne 22._ slrPtn.a d stolu a lože z její viny; v tomto
, I b
rozvod manze s Vl o
.
1 29 ·'mž
P-ovou zaO 11 o
.
meškání ze dne 15. října 9 ,JI
sporu byl vyne~en roZ'~udek 1'10 z
deno z viny Ludmily P-ové. RQ~bylo manželstvl spornych stran rodzvbe
1935 poda].a tehdeiší žalovana,
. 'mocI Dne 3 '" na
.
j
I
b
sudek na Y pravm . : P .,
svéhO' ma'užela žalobu o rozvO
nynější ža,lobkyně Ludmila -ova na
60"
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od stolu a loze z viny žalovaného Václava P-é
_. .• .
nedostavení se žalovaného k prvnímu roku v hhO. ,zalobe te!o byl.o
rozvedeno od stolu a lože z viny žal'ova.ného
oveno a manzelstvl
stohce byl j"(lzsudkem odvolacího soudu p~tvrz~~ rozsudek soudu
. Ne j v y Š š í s o u d k dovolá . , I
.
soudů a žalobu odmítl.
·Ul za ovaneho zrušil rozsudky

Je

D ů vod y:
Právem uplatňuje žal·ovaný námítku

".

"

pla}ně rozs~uzená předpokládá ,podle §§ ;;~' ~~~sou~e;ne. Vee pravo_

c. r. s. toto.znost stran a totožnost věci.
b'
, ps: ods~ a § 411
předpokl1aádá, že právní důvod i ža.lobní ~ o~u sp~rech, totoz·nost věci
o

Účel'em těchto předpísů jest ab se b'l uvo v o .ou spol:ech souhlasí.
n~kolika rozhodnutí sobě Odpor~ícíCh ~ ~é~yva,rov~no moz.neho vydání
m
;:I
vysl·ovití,

č~~~~~d~ť žZácl'~~innos~ ~řední

~dvae~~del~u~de~a d~:~r~~~=

!

~el~tví se ;ozvádí v~n;'~tr~~;'~:fo:~~~oee~~ VrSI:oVil:!i so~d" že manzalulí-cÍ nemá viny na rozvodu (judkium'd! I V)' lim liZ take, ze ~trana
sudek moci práva, jest tím otázka'
p ex . Nabua.e-li ta:kovy roznečn·ou plMností rozhodnuta. a ne~~Ie n~ ,~~ZV~d~ ':lezl m:a~zely s kok t t "
- y p eumetemh Jl'neho sa·mostatného SIPOru . Pro ot'
'az Ul ll' o resenoul Je ze I
~
o rozsudek kontradiktorní či kontuma' . P . ' e,,- nero: odné, zda slo
dcnl. onevadz n;anzel.stvl sporných
stran bylo v průvodním spmu'
lozve eno z Vlny manzelky byl
h d
nu.to v té příoČÍ!ně pravoplMně mezí t' "' t
.
' . 'o roz o se tedy domáhati změn v' roku o f~lZ. s ra~aml a o téže věcí. Lze
o zma'tečnost. O takovo/ žařa-hu vša,;~"le j~n ,alobou o obnovu nebo
mi.tce věCí rozsouzené.
II nejde. Bylo proto vyhověti náčís. 15518.

Výklad dolarové doložky ve smlouvě nájemní.

(Rozh. ze dne 19. říjlna 1936, Rv II 725/34.)
Srov. Sb. n. s, čÍs. 14120, 14304, 15100.

bYlaž~l~j~~rndop~~dnesl,a,

žr pn pr-onájmu

jejích mÍ-stností žalovaným
žalobkyni, jež p~~~l~~n~a~: ~~~~o:~ z~: dolarová dol,ožka, a to proto, by
koruny čs. nikoJ.irv, byla zaručena stál~l~ýušeza .stabil~, kdežto hO,dnotu
vyměřeno v určitém poměru Kč k d I
·naje,mne o a 'najemne bylo
nčžní obnosy podléhají pOhld měně o' :a~u'd Dolozka ta Z~.l takto: "Pedolaru, platný dnem splatnosti na 'rfž~k~ ma byli pouzl~,na ~ě kurs
kurs dolaru proti čsl. komně a si p .
b~lSe, a to v pr~.pad-e, když
o.

by klesl pod 30, mají býtí

obnosy~\~er~n~l':jr"tÝt~z~I~~~;~: ~řf!~:~~

sn.ieny, naproti tomu, kdyby kurs dolaru proti české koruně dosáhl 40ti
nebo přestoupil 40, mají býtí v tomto uj ednání uvedené obnosy peněžni
přiměřeně zvýšeny.« Žalovaní, dovolávajíce se této d.olarové dolo,žky,
.zapla,tili žalobkyni, jakmile dolar klesl pocl hranici uvedenou v doložce,
nájemné přepočítané podle takto pokleslého kursu dolaru. Žalobkyni:
tvrdíc, že šlo o nepředvídaný pokles kursu dolaru a že -proto nelze dolarové doložky použítí, domáhá se žal·obou na žalovaných z"placení rozdOu mezi zaplaceným nájemným a jeho výší, jak ji pří.sluŠí podle pů
vodního kursu dol·aru. P r v Ý s o u d žal·obu zamítl. O d vol a c i
s o u d žalobě vyhověl. D ův o d y: Nájemné podle bodu 6 smlouvy
podléhá potud změně, p.okud má býtí použít na ně kurs dolaru platný
v den, spl·atnosti na pražské burse, a to v tom případě, když kurs dolaru
proti čs, koruně, a sice v p.růměru mezi. penězi. a zbožím by kl.esi
pod 30, ma.jí býti obnosy přiměřeně sní-ženy, naproti tomu kdyby kms
dolaru pr,,!i čs, koruně dosáhl 40 nebo přestoupil. 4D, mají býti· v tomto
ujednání uvedené obnosy přiměřeně zvýšeny. Ježto nájemné bylo sta-.
noveno v československé měně a strany považovaly dolar za' pkl!tidlo
stabí-lni hodnoty, jest dolarová doložka pro pl"cení nájemného bezvývnamná, poněvaáž :byla. zamýšl·ena jen pro příp"d,že by čs. komnt·
znač.ně poklesla anebo značně stoupala,. aby v takorvémto případě strany
měly bezpečné měřítko k přepočÍ.tání nájemného, jež mělo býti dk
úmyslu' stmn odpovídajídil11 vždy kupní síle os. koruny a jejich před
pokl.ad, že tímto stálým měřítkem bude dolar, se nesplnil.
N e j v y Š š i s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
D ů vod y:
An.i ze zjištění odvo·l,acího soudu nelze dovoditi zaver, že dolarová doloíka stala se olbsol:et·ní a' že není k ní, hleděti., ježto Kč nebyla
změněna ve své vníiřní. hodnotě. Dolo~ka sama zní .přelsně a byla pojata
do smlouvy na výslovnou žádost žalobkyně, jež prohlásil-a, že nepodepÍlše smlouvy bez této doložky, což činila proto, že po,kládala dolar za
platidlo stabilní hodnoty, kdežto Kč za labilní.. Ovšem 'neuvedla žalobkyně vůbec důvodu pro tuto svou nedůvěru k domácí měně a větší dů
věru v dolar. I 'když snad přesvMčení o stabilitě do1,aru bylo obecné, nebylo lze aní v době sjednání smlouvy poklildati, hledíc k světovým hospodářským poměrům, za vyloučeno, co skutečně nast"lo ještě za nájemního šestiletí- 192&---1934, t. j, pokles hodnoty dolaru. I když šlo o událost nepředvídanou, nebyla to udál-ost nepředvídatelná, tak jako nebylo
opravdového důvodu k pochybnosti o stálosti hodnoty Kč. Náš zákon
dovoluje doložky podobného druhu, jakou je sporná doložka d01.arová,
ale neposkytuje jim zvláštní-ch výhod, platí proto o j:etjich úĎÍnnosti
obecná právní pravídla. Žalobkyni šlo o zachování 'stejné hodnoty nájemného smluveného v Kč v roce 19-28 po celé šes!Hetí nájemni a chtěla
se proto zabezpeči·ti proti poklesu hodnoty Kč. K dosaženÍ- toho mohla
žalobkyně Ulžíti prostředku, jaký uznala za vhodný, Žalobkyně uiHla
k tomu za souhlasu žalovaných dol'arové doložky. Obě strany tak uči-

-
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nily. každá na vlastní nebezpečí. Pokud se poměr ohou měn nezměnil
nemohlo dojíti k změně ve výši nájemného placeného v Kč. Změna t~
mohla nastati GUď poklesem hodnoty Kč anebo poklesem hodnoty dolaru. Nebylo vůbec důvodu k přesvědčení, že by k změně mohlo
v době 1928 do 1934 jen ,poklesem hodnoty Kč. Mohlo jíti jen o
přesvědčení, jež nemá prá\Oního účínu. Obě strany musily ,počitati
s obojí mož,ností. Po'čítala-li některá z nich s možností pouze jedinou,
na ptík!. žalobkyně jen s možmos!í< pokl,e8u hodnoty Kč, činila tak na
vlast'ní, nebezpečí. žalobkyně nebyla nucena dáti předn.ost cizí měně,
a učinila-Ii dolarovou doložkou výši nájemného závislou na Imrsu dolaru, mu'sí nésti< toho důsledky. Právo vÝ'kladu smluv podle § 914 obč.
zák. nejde t"k daléko, by soud nemusil hleděti k určitým a přesným
smluvním ustanovením a by je vymýtH ze smlouvy jen proto, že nesplnil
se předpoklad, za kterého byly smluveny. úmysl stran nesl se jen k tomu,
učíniti, výši nájemného závisl'Oll na hodnotě dolaru po příp. na pomé'ru
mezi dola'rem a Kč. Další úmysl, který strany sledovaly tímto smluvnim
opatřením, je pohnutkou právně neúčinnou. Nezáleží proto na tom, že
pohnutkou k doložce byla ž,a,lobkyni větší důvěra k dolaru ,než ke Kč,
a z této větší dů"ěry pllynoud přesvědčení žalabkyně, že se tím nezmění
skutečná hO('l1ata nájemného. Nastal-Ii opak tohoto očekávácní, není to
důvodem, by doložka dolarová, žalobkyni nyní. nepříznivá, byla mmána
za neúčinnou. Podlehla-H žalobkyně jakémusi obecnému sice, ale nijak,
jak budaucnost prokázala, dů'vodnému přesvědčení o stabilnosti a lalbiln,asti pHsl'l1šných měn, nelze totO' její přesvědčení uznati za skutečnast
zrušu,jící účinno'st dolarové dOla'žky, t. j. platnost její jen prO' případ
poklesu h'oduoty Kč. Doložka platí stejně pro obě strany a byla by
účinná i prati druhé .straně, 'kdyby byl n"stal případ opačný.
čís.

15519.

Prijatie zamestnanca do. no.vébo zameslnania nie je závislé od predioženia Po.islctleckej legitimáde podl'a vl. nar. č. 26/1930 Sb. z. a n.,
preto nárok, vznesený proti bývalému zamesmavatefo.vi na náhradu
ško.dy, ktorú zamestnanec odvodzuje z toho, že nernohol 'nastúpiť prácu
u nového zamestnavatel'a, leho mu bývalý zameSŤnavatel' nevydal včas
poisteneckú iegitimáciu, nie je .po práve.
(Rozh. z 20. októbm 1936, Rv III 659/36.)
Žalobníci pri nastúpení s~užby u žalavanej strany odovzdali jej svoJe
poistenecké legitimácie. Po .skončení zamestnania 10. marca 1935 im
žalovaná straua nevyda]:a hned' paistenecké legitimáde, ale až 10. má.jil
1935. - žalobn.íó domáhajú sa žalobou na žalovanejstrane náhrady
škody 8 Kč denne na dobu od 10. marca 1935 do 10. má}a 1935 na tom
základe, že im ,nevydala vča:s poistenecké legitimácie, lebo -- ačkoJ'vek
sa im naskytla prnežitosť - bez po1steneckých J.egitimáciínemohli na~

. liť

rácu

II

navého zamestnavateJ'a. S ú d p rve j . s tol i c e ža-

;t~1 z!mietoi. O d vol. a c í s ú d rozsudok súdu prve] stoltce zmel1l!
~o o~lsúdil žalovanú stranu zaplatiť každému žalobníkovi 280 Kč.
Na j vy Š š i s ú d rozsudok odvolacieho súdu zmenil a obnovil rozsudok súdu 1. stolice.
/l

Dóvody:

Leai.timácie poi,stencov boly zavedené vládnym nariadením z 27. le: ruár: 1930 čís. 26 Sb. z. a n. podJ'a § 21 a:) zák.č. 221/1924 ,Sb. z. a ~.
~ruhý odst. 9 21 a) zák. č. 221/1924 Sb. z. a 11. s~ano~í, že tychto leg,~
třmácií smie sa použiť len k záznamom o sta,vu, pOlsten,la osob, pre ktor~
boly vystavellé, a vládne nar. Č. 26/1930 Sb: z. a ll. uv"dza .v § .bode~
v' slovne, že z«mest:n«vatel je oprávnený, cld'om 'prevede~la zaplsu. d~a

!'

n~stúpen:ia zamestnélJnia, žiadať

lna

z~mestna~,COvl PEedlozenle leglÍllma-

cie teprv pa v,stúpení do zames,lnan.Ja., V pnpade, ze zamestnanee,. neredložil legitimáciu včas, pokračuje zameslnav<ttel' p.odl'a predpl:soV
~ 7, bodu' 4 cit. vlád. n"r. Z týchto zákon:ných ustanoven! ]~8~e vyplyva,
že prijatie žalobníkov do n,ového zamestnama ""ebolo ,~clvlsle od pred~
loženia poisteneckých legitimáciL Nie je~ preto, prah za!'Ovane] stra:~e
vznesený nárok na náhradu šk?dr, k!ora zal.obntkom vzn!lkla z toho; ze
nemohli nastúpif prácu preto, ze 1m zalovana nevydala veas leglhmacle,
už z tohoto d6vodu po, práve.
čís.

15520.

I když jde o exekuci vedenou proti veřejné obchodní spo~ečn?st! na
nemovitost jí knihovně připsanou, mají veřejní obchdní spolecnicl narok
na výhody poskytované vládními nařízeními čís. 251/35 a 77/36 Sb. z.
a n. osobám nezaměstnaným.

(Rozh. ze dne 21. října 1936, Rl 1037/36.)
Proti exekuci nucenou dražbou nemovi:tosti, vedenou pmti, veřejné
obchodní společnosti firmě N. a spoJ., navrhla ;povinná odkla~ tet,o exeku'ce podle zák. čís. 34/34 Sb. z. a n. tvrdíc, ze Jest podle CIt., zak. nez~městnaná. 'P r v Ý s 'o u d návrhu nevyhov~1. Rek u r snl s o u d
uloži.J. prvému soudu nové jednání a rozhodnuh.
N e j vy Š š í s a II d nevyhověl dovolacímu. rekursu.
Důvody:

Nejde o formální otázkll,zda s hlediska exekučního řádu (§§ 7 až ll.
ex. ř.) se vede exekuce ;proH veřejné obchodní sp,olečnosh,neba proti
jejímu veřejnému spalečníku Fr"ntišku N. Jde tu Jen o otazku, kterou
jest řešiti s hlediska § 1, odst. 2 vlád. nař. Čí's. 251/35 a § 12,odst. 2

čís.

-
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vlád. naL čís. 77/36 Sb .
"
ť k
'
. z. a 11 vecne podl
k
o o az .u, kdo ve skutečnosti jesi dlužnikem e ~ ut:č~ého stavu, to jest
exekuCI, zda jmění osoby fysické nebo 'm' ". Čl J?,enl I~á býti zasaženo
a ~da.podle toho se sku,tečný dlužn'k !, elll jm~ho pravnlho POdmětu
~i:d~~~~ n a ř ízení. Podle ustálené ;udT~:t~rdyOv(olavalI výhOd uvedených
.
,
I, 11580 a 14552 Sb,
. VIZ zeJmena rozhodm ('
nost, zV!áštnim právním podměte~ n.,s) n~llJ veřejn~ obchodní spole~~
sdruzen;11I jednotlivých osob k s' olečan,l pravlllcko,u, osobou, nybrž jen
lečnou drmou, a obchodní firm P " nemu provadem ohchodů pod s
le.čníci provozují obchody.
' '~ Jest J,en označením, pod kte'ým sPomm spo.lečníků J'enz'e tvo)me m spoJecnosh zůstává ,proto na,da'le . P?.. 10
,
II samo's'tat
,"
'"
,
'
Jmeuc~ ~~ (k provozováni obchodů) lnou, cast Jmem urcenou k jist'm
vereJne obchodni SpOlečllosti na' kdyz Jde o exekuci vedenou
jí z~sažello í za trvání společnosgem,:vl,tost,ií. knihovně připsanou,P ;
ni ku, tedy osob lysických a exek Jmenl ,~e:e]nych obchodních spo/el:_
a zaJsahuje í jejich jmění. 'Nel'ze "i,uce smer'Uj~ ve skutečností proti nim
s'kytov~ne vládními nařízeními ťťsm2gf/'~0 uprratr nárok na výhody 1'0nezame'sofnaným, a jest proto ne~~'lho :5 ~ 77/36 Sb. z. a n. osobám
vede exekuce, jest knihovllě " . dne, ze nemovl'tosl, na kterau se
spole~na'~ti, že likvida'Ce spOle~~~:t~~ar do vla'stnictví veř~jné abchadili
valeny vymaz spalečnosti z obchOdnítoaVedt:?a neby~a a ze pazději po't·I povolen. '
reJs IIku' nemel pry' bY

924

!cn'
es

čís,
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Zahájení zemědělského v rovnán'
K otázce oprávněnosti k~nl{Ur !h za kO?kursu dlužníkova.
SUl o spravce k rekursu.
(Razh. ze dne 21.

října

1946, R I 1075/36.)

žadat,eJ, na jehož jmění b I, uval
zilJhajeno zemědělské v;;:ovnac~nříkon~urs, navrhl,
. ,z. a n. P I' V Ý S 'o u di návrh zar:,em paclle vlád.
prvemu Soudu navé jeclnání' a rozhodnu:tl, rek u r IS ln
Nejvyšší
d
sta, ty.
sou
admítl dovolací reku'rs spra' vce

~blo

>

-.

•

I

by o jeho. jmění
,",aŤ. čis. 76/36
I s o. ud uložil
konkursnI
" pod-

Dů Vad y:

vládního nařízení, ze d
'
'
vyrovnacím řízení nl:tf L brezna 1,936 č. 76 Sb. z. a n.
(čast II. zakona ze dne 27 b'
P
ustanovenr vyrovnacfho, r'a'd
vd I", ti
. fezna 19.31 č 64 Sb
u
,~SIC ,paragrafech ustanoveno něco ",'"
'. z. a n.), pokud není
dalsl paragrafy UVedeného vládního na'" Jm~ho. O rekursu neobsahují
ustanOvení § 5, odstavec 2 vyl' ř' ",zem nIC a rplatí prata o reku,rsu
odst.avcl sIce dopo-uMí rekwrs
c.64/31 Sb. z. a n., jež v druhém
prah zamítnutí návrhu na zad .. ,'Proti Povolení vyrovnacího řízení tak
ajenI vyrovnacího řÍzeI1lÍ avs'a'k o ' .
Podl'e §

;J

~ ~eměděl~kém

''''k .

,

meZU]e

oprávněn~ k reku;su v prvním případ~ na ,~ěřit:le, jejic~ž. pohledá.vk~
nemají prednastnrho pra,~~' a ~ dmh;m rpnrpade na dluz~lka. Spra.vcl
konkursní podstaty a venteJ.skemu vyboru nelze proto. pnznah prava
k rekursu ani proti usnesení, jímž zemědělské vyrovnání byla povoleno,
a tím spíše to platí, a rekursu, proti usnesení, jímž bylo usnesení prvého
soudu o zamítn.utí návrhu jen zmšeno a prvému soudu ulaženo, aby
o návrhu znavu rozhadl. Ustano'vení § 5, odst. 2 vyr. ř. ovšem před
'pokládá, že není zahájen kankurs o jmění n"wrhovatelově a že (udi'ž
není věřitelského. výboru (§ 86 konk. ř.). Než ani za trváni konkursu
nelze otázku aprávněn.osti správce konkursní podstaty a věřitelského
výboru k rekmsu řešiti jinak, i když se přihlíží k ustanovení konk. řádu.
I kdyby se zemědělské vyro,vnaci řízení za konkursu posuzovalo podle
zásad o nUCeném vyravnání (§§ 141 a násl. konk. L), nedošlo by se
k jinému výsledku, neboť nucené vyrovnáni se prostě zahájí tím, že
konkursní kamisař ustanoví podle § 145 kank. ř. vyrovnací I'O'k, aniž
vydá zvláštní usnesení o povolení návrhu na nucené vyrovnání, takže
v takovém připadě jest rekurs vylaučen již pro nedostatek usnesení,
jemu'ž by byla lze odporovati. Než zahájenÍ' nuceného. vyravnání nelze
vůbec srovnávati se zahájením zemědělského vyrovnacího ří'Zení, poněvadž ta se povaluje padle §§ ;J, a 7 vl';d. nařízeni čís. 76/36 Sb.
z. a n. zvláštním usnesením právě tak jaka vyravnací řízení (§§ 5, 6, 7
vyr. ř.). Jest proto zkoumati, zda lze oprávněno'st správau konkursní
padstaty a věřitels'kého výboru k rekursu vyvazovati z jiných ustanavení
kank .. ř. Padle § 192 kank. ř. jest legitimován k rekursu každý úČilJstník
(§ 190 knk. ř.), jenž jest razhodnutím kankursního saudu nebo' konkursního kamisaře stížen, pokud není rekurs výslovné zákon,em vyloučen. V souzen~m případě však nejde a rozhodnutí ani konlmrsníha soudu,
ani konkursního komisaře, třebaže snad vydal napadené usnesení ten,týž
saud a tentýž senát, který rozhadoval o konkursním řízení. Než nehledíc
k tomu není věřItelský výbor jako takavý vůbec účastníkem konkursního řízení, nýbrž jest pouhým dozorčím org,;nem nad činností. správcovou, má padle § 88 konk. ř. pauze povinnasti, ale není podmětem práv.
Netní proto vŮlbec legiitim{)ván k žádnému opraVlném,u prostředku a ani
z § 128 konk. ř. nelze scmditi na opak. A spr"vce kankursní podstaty
má jen amezené rekursní práva, a to buď, kde mu 10. zákan výslovně
vyhramje (§ 127, od,st. 2 ko,nk. ř.l, anebo., týká-Ii se usnesení jeho čin
nosti, která mu v zájmu všech úča'stniků jaka správci padstaty jest zákonem uložena [ta jest zji,štění, vymáhání, udržení a správa jmění konkursní podstaty (§ 79 konk. ř.), n"kládání s podstatau a zpeněženi
konkursní podstaty (§ 117 až 122 kank. ř.), vydáváni účtů ze správy
(§§ 123 až, 125'konk ř.)a rozdělení pad'staty (§§ 126 až 138 kank. ř.)].
Jen pokud se usnesení týká některé takové jeho činnosti, jest správce
kanku,nsní podstaty aprávněn v zájmu véřiltel,ů usnesení tomu odporovati. Navrhuje-li však dluq;ník věřitelům vyrovnání, jest výhradrně na
nich, zda chtějí nabízené vyrovnární přijmouti nebo ne, a nespadá ta
do. činnosti správce kankursní padstaty. Nemůže prolo správce padstaty
;mi nwpadati usnesení, jímž se povoluje zwh,;jen,í, zemědělského vyrov-
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!1án~, nýbrž Jest to jediné právem v

b

rOVD'

VY.

platl o rekursu proti usnesení '"
I aClCh v,enlelu. Hm spíše
soudu z&mHaj'ící na'vrh na. n' jllmz. yo jen zru. seno usnesenI'
d
. '"ovo em e 'ďl k'
c;volací rekurs byl podán osobou k z, me e s' eho vyrovnání. Pf()!".,,'
mltnouti .
nemu neoprávněnou ' .
bylo'jej.
čís.

15522.

Vyhlásenie veci za leriábtu ( odl'
,
Sb.z. a n.)-neplatí len na určitl sú~ ods~. 4 ~1. XI. zák. čís.
do pravoplatného skončenu. spi>ru.*) e prazdnmy, ale má účimwsr
(Rozh. z 21. októbra 1936, Rv III 795/36.)
Najvyšší súd

dovolaciu žiadosť odmietol z tfchlo
dovodov:

Prezident krajského súdu vyhlá'sil 19 "
."
4, odst. čL XL zák. Č, 23/1928 Sb
' juna 1934 sudeny Spor podl'a
~eme má úči-unosť a7 d,o prav'Úpla!' ~h a ~' za vec fenálnu. Toto vyhlá~
c. 9589),
ne o s ončema sporu (srov, Sb, n, s.
Ro sUdok odvolacieho súdu bol daru' ,
,
.
volatela 21. augu,sta 1936 upl. ,I . ceny pravnemu zástupcovi dotembra 1936'
,ynu a preto dovolacla lehota dn'o'm 5
.
,
.
' sepDovola.ci& ži,adosť, p'Údaná až 12 s
'
.
a musela byť podl'a 1, odst § 529 O' "ptembra 1936, Je preto opozdená
,
sp, odmletnutá,

7

čís.

15523.

Rodiče se nemohou vzdáti .
proti dětem.
naroku na nutnou výživu příslušejíciiho jim

(Rozh, ze dne 22,

října 1936, R

I 976/36,)

, Proti žalobě na plnění vfživ . d
ze se žal'obkyně vzdala soudn/m Po ~e § 154 obč, zák. namítli žalovaní
r<Ykťi p r
.
I
smlTem veškery'ch l'
'
, ro, I mm za to, že jí po'skytli . d'"
a lmentačních náZIVO
P r v y s o u d žalohu zamítL O dna
:tl bezplatně užívání bytu.
soudu nové jednání a rozhodnut'
vo a c I s o ud' uložil prvému
Nej
'"
L
V Y S S I S o u d nevyh'Úvěl re,kursu.

f

DŮVOdy:

Nárok podle § 154 obč zák na

~~ukromoprávnímpodlihaJ'íCr~skytování
*)

-~
Srovnaj: Sb.. n.

5,

9689,

čís,

15524 -

~

slušné výživy jest návolné smluvní disposici stran.

955
Může

býti proto úmluvcu stran obmezen, ba není

vyloučeno

i vzdání se

hO dohodou stran, Jinak jest tomu však ohledně vzdání se nároku toho,

pokud směřuje k zabezpečení nutné výživy, Tento nárok rodičů upadnuvších v nouzi proti dětem na nutnou výživu jest právem nezadatelným,
'tkvícím v rodinném poměru stejně jako obdobn}' nárok dětí proti rodičům (§§ 1481 a 795 obč, zák., Sb, n, s, čís, 14824; srov, Klangův komentář, str. 855 a 884, Ehrenzweig: System 1917 ll. sv., 2 pol., str. 200),
, Jest proto vzdání se jeho bezúčinné a proti smlU'vníkům nezávazné,
I když se tedy žalobkyně vrchnopomčensky schváleným smírem za bezplatné doživotní poskytnutí jí bytu o dvou mís!nostech k užívání a bydlení vzdala veškerých alimentační'ch nároků proti žalovaným ditkám,
nepozbyla tím proti nim nároku na nutnou výúvu, Ježto pak otázka,
je-li rodič výživu podle § 154 obč. zák. požadující »v nouzi«, jest otázkou právní, kde pro předpokl'ad lohoto alimentačního nároku stačí i to,
že případné prostředky rodičů nestačí zplna k opatření nutné výživy,
není rozhodujícím, že žalobkyně uplatňuje svojí žalobou širší nárok na
slušnou výživu, Náleží soudu, by umal, zda náro'k na tu kterou výživu
a do jaké míry jest odůvod'něn, Okolnost, jsou.-li tu dány v&kutku všechny
zákonné předpoklady pr'Ú nárok podle § 154ohč, zák., a to u ohou 'sporných stran, bude předmětem dalšího jednání procesního soudu, Nejsou
podstatné vývody žalované, hl!edíd doHčiH' neoprá\Cněnost žaloby a nil'tnost zamítnutí jejího již nyní proto, že žalol}kyně nelvrdHa, žeposkytnutí bytu nestačí k nu'tné její' výžiwě a nezažalovala mzdf! v ceně poskytnutého jí bezpl3'tlného bytu a &limentů dle měřítka nutné výživy
a že netvrdila také okolnosti svědčící tomu, že se ,poměry mezi, uzavře
ním smím a žalobou značně v její neprospěch zm5nily. Vždyť jde tu
jednak o 'Otázky, jež bude řešiti soudu při mzhodování o výši nutné
výživy žalobkyni případné pHslušející.
čls.

15524.

K čl I~ odst. 2 vlád. nař. čís. 261/34 Sb. z. a n.
Byla,·li důvodem zamítnuti návrhu úvěrního společenstva na zápis do
obchodního rejstříku časově omezená překážka stanovená § 19 zák. ze
dne 2. března 1933 čís. 44 Sb. z. a n., je rejstříkový soud, pominula-Ii
tato překážka, hledíc k čl. II, odst. 2 vlád. nař. čís. 261/34 Sb. z.' a ll.
oprávněn vydati k návrhu nové rozhodnuti, nejsa vázán dřívějším zamítaJícím rozhodnutim.
(Rozh. ze dne 22.

října

1936, Rl 1093/36,)

Usnesení p r v é h o s o II d u, jímž byl ,povolen zápis společenstva
Spar- und 'DJrlehenskassen-Verein, nabylo formálněprávní mocí. Teprve
potom navrhlo společenstvo Spar- und Vorschusskassa tam že výmaž
onoho společenstva z rejstříku namítajíc, že povolení zápisu odporovalo
předpisům vládního nařízení ze dne 22, prosince 1934, čís. 261 Sb. z.

-
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a n., a že zřízení nového peněžníh

't

Doda,tečně byla namítána I' za ,o .u SI avu mu způsobí značnou
P
.
menl t e nost firmy
b
.r v y s o u d návrhu nevyhověl. Rek u r s ' o ou sp,olečenstev., •••

navrhu.

'

N e j vy

Š

n I s o u d uznal

š í s o u d obnovíl u,snesení prvého soudu.
D ů vod y:

RekuTsní soud správně dolíčíl'
", ,
I 935 neI~e pokládati za novou Ú~~s~oodan,1 dosle .na sou;? dn; 8: ledna
plynulo, ze hy s hlediska ll'sta,novení' čl. l~a~~s~t Z leh? dUV~du vsak by
Sb. z. a n. nebylo závady v hověti n'"
.. 2 vlad, nar. Č, 261/34
rejstříku, ježto v projednáJ"ném ,~VI~~ n~ zaplS do společenstevního
přede dnem 7. března 1933 'Ne'v:;,lpa~,
o, opověd' učiněnou jiz"
31. ledna 1933 bylo vrácen~ k d
!OtIZ, ze puvodní podání, ze dne
doplněné podání ve stanove'né I'h~ť/;~~v~ o~ravě: bylo~H opravené a
v sou.zeném přfpadě (§§ 14 17
'
predlozeno, pM tomu bylo
a
nesp r) P' t
'k
'
soud k úsudku, že první soud 'neměl' 'h' ;e,s ? vsa dospěl rekurs ní
1935; opírá-li druhý soud tento '
vy ovel! navrhu ze dne 7, ledna
za to '
naZOr o u'stanovení § 32 nes ..

i

,

slo

,ze povolující' l.fcs'ueS'enÍI ze dne 9 1 d \

p. r., maje

nou pravoplatného jíž rozhodnutí
d' e na, 1935 bylo vpravdě zmkze
bývala přípustná jen tehdy :kd .b
, n~ 18. bTezna 1933, která by byla
při péčí o osoby j'soud pod zvYI.!t ~e hYlo ledna:lo o usnesení učiněné
" ", .
as TI! oe ranou zako
.. "
ZllllCI SI společenstvo neni a p kd ~ , , ' 'nnou, jlZ vsak stě~
práv osoby třetí, lu přezírá že ~ ,u' ď PU'l'od'~lho, uS,nesení, nenabyly
led'na 1933 byloa l'e'n,om čas'o' uvo e~ zamltnul! navrhu ze -dne 31
ve omezena 'k "k
'
zák. ze dne 2. břema 1933 ' 43 Sb
pre az a stanovená §em 19
padla-H t'Mo překážb s Oh-Iecdem ,'čr l~ n. (v pů'v~dní'ITI znění). OdSb. z. a n., byl první, soud za zm~:" : , ' odst. 2 vlad. nař. č. 261/34
vrhu oprávněn vydati nove' ro' h d et~ych. okolností po pří'slušném ná~
nu I nej'sa'" "
dne 18. března 1933. Důvod zkt,o. "h
"
pz vazan rozhodnutím ze
sen~prvního soudu, proto ~:obs~~\ °Rzrek~~sm soud t~,dÍ'ž změni,1 usneo nez společenstvo Spar- und' V l'h ovnoz ne,obstoll o'statní dů'vody
orsC' 'Usskassa' op"
". .
'
maz dcvolací:ho rekuTen,la. Ho
d" k' .
Jra svul navrh na výk platnosti, poněvadž povolen'
,~s e, ~hledy 'n:elze tu pNvésti
něno závi'slým na nich. Zaměni:e~a ~nf~, 'o Za?I'SUi nebylo zákonem Uči
na zru,šení a výmaz zapsanéh nos Irmy .~sak neopodstatňuje nároku
(§ 36 zák. č. 70/73 ř. z.), n 'b~ž ";,pr?t? ,liŽ existujicí'ho společenstva
§ 4 zák. č. 70/73 ř. z. a čl.
obct.r~~~~Je tobl<o k zakročení podle
v

I

"jO

:ft,

čís. 15525.

K §§ 1353, 1356, 1357 obč. zák
..Ru~ojmj může věřiteli namítati' že si šk,
,"
vlml tl111, že, nedohlédl řádně
hl
'
,od? zavltt~ nebo. spoluza_
byl na místě.
na avmho dluznlka, ac takový dohled
(Rozh. ze dne 22. října 1936, Rv I 953/34.)

žalovaný se zaručil jako rukojmí a plátce za veškeré škody, které
by Hana K-ová, zaměstnaná II žalobkyně ja:ko pokladní, způsobila, a to
až do částky 10.000 Kč. Dovolávajíc se toholo závaz,ku žalovaného domáhá se žalobkyně na žalovaném náhrady části škody způ'sobené jí
K_DVOU až do výše záruky, Proti žalobě namítl žalovaný mimo jiné též,
že škodu sí zavinila žalobkyně sama tím, že řádně a každý den nekontrolovala stav pokladny. Niž š í s o u d: y uznaly podle žaloby.
Ne j v y
hodnuti.

Š

š í· s o u d uložil prvému soudu nové jednání a roz-

D

ů

vod y:

Jde o to, zda mŮŽe žalovaný s úspěchem namítati proH žal'Obnímu
nároku, že žalujicí strana si škodu zavinila nebo spolll'zavinila tím, že
nevěnoval'a kontrole pokladny náležitou pozornost. V tom směru nebyla
věc dostatečně nižšimi soudy probrána. Pro rozsah závaz'ku žalovaného
jest především rozhodným, jaká byla skutečná vůle stran při uzavkáni
rukojemské smlouvy, zejména, zda sml:u"nici se dohodli, že žalovaný
má ručiti za veškerou škodu z;pů,sobenou Hanou K-ovou i tenkráte,
když žalující firma na její činnost nebude dohlížeti it ji kontroJ.ovati.
Bylo-li skutečně stranami zamýšleno takové neobmezené ručení, žalovaného, pak by o'všem nemohl žalovaný vytýkati žalujíd firmě, že Hanu
K~o'V'o:u ned'o:sta'tečně konlf·olovala a tím si škodu zavinila' n~bo spoluza"inila. Bude tudíž především třeba vyšetřiti pravou vůli stran (§ 914
obč. zák) při u,zavírán,; rukojemské smlouvy. Nebylo-li všitk vůlí stran,
aby žalovaný ručil i v rozsahu právě uvedeném, nebylo by v souzené
věci pro mčení žalovaného bez významu, zda žalobkyně zanedbala kon"
trol u hlavní své dlll'žnice, pokladní Hany K-Q,vé. V tom směru bylo by
uvážiti toto: Zákon sice neukládá věřiteli, výslovně, aby vyonaložil na
hlavn,ího dlužníka patřičnou bedHvQ,st v tom směru, aby škoda zpwsobená mu hlavním dlužníkem, za níž se rukojmí- zaruči,l, byla odvrácena
po případě zmíměna, Leč plyne zpovahysmlouvy rukojemské a z celé
řady předpisů Q, smlouvě rukojemské, že zákonodárce byl veden snahou,
aby postavení rukojmího bylo ;pokud možno ulehčeno, a uložil proto
věřiteli v celé řadě předpi,sů patřičnou obezřetnost protí hlavnímu dlužníku. V souzené věci jde o závazek rukojmího a plátce. Rukojmí a plátce
jest podle povwhy závazku mkojmím a jeho zvláštní postavení. proti
obyčejnému rukojmímu. spočivá jen v jeho p'řim~m moení (srov.
Klang IV, str. 229, Ohmeyer: »Der Biirge und Zahler«, Oerkhtszeitung
z r. 1927, str. 33 a násL). Stanovíť § 1357 obč. zák., že závisí na Ubovůli věřitele, zdá chce nastupovati napřed na hlavního dlužníka nebo
na rukojmího nebo na 'Oba zároveň (§ 1357 obč. zák.). Nelze proto při
mkojmím a plá,tci použíti předpisu § 1356 ,obč. zák., jenž stanoví náležiltost, - »že věřf,tel není vinen žádnou nedbalostí« - , jako předpoklad
oprávnění věřitele domáhati se plnění přímo proti rukojmímu ve výjimečných případech uvedených v § 1356 obč. zák, Leč z jiných předpisů
o smlou'I'ě rukojemské, jež platí i o rukojmím a plátci, plyne zásada, že
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postavení rukojmího má býti pokud možná usnadněno. To, co hude
.
uvedeno, platí tudiž nejen o rukojmím, nýbrž i o rukojmim a plátci
V prvé větě § 1353 obč. zák. jest vytýčena jedna z vůdčich zásad před~
piStl o smlouvě rukojemské, že rukojemství nemůže býti rozšiřovánO'
dále, než se rukojmí výslovně zaručil. Týž pamgraf stanoví v druhé
že kdo se zaručí za úr,očnou jistinu, ruči jen za ony nezapravené
které věřitel ještě nebyl oprávněn vymáhati. Nevymáhal-Ii tedy věřitel
proti hlavni mu dlužníku včas splatné úroky, nebyl dostatečně obezře_
lým a nemůže se pak hojiti' na rukojmím (sr. Ofner: ProtokoHe ll, str.
218). Rovněž, § 1360 obč. zák. jest ulehčeno postavení rukojmího
(rukojmí a plátce sr. Č. 6890 Sb. n. s.) předpisem, že věřitel není opráv,
něn vzdáti se na újmu rukojmího zástavy. Dále budiž uvedeno ustano_
vení § 1364, poslední, věty obč. zák., podle něhož věřitel, odpoví-dá
rukojmímu potud, pokud tento z jeho váhavosti při vymáhání dluhu
vezme škodu při postihu. TŮ'to u'Stanoven;' plajj, též, jde-Ii o rukojmího
a plMce (sr. Čí·s. 7699 Sb. n. s.). Zákonem není výslovně řešena otázka
zda jest věřitel práv rukojmímu z toho, že nevynaložil na hlavního, dluž~
níka patřičnou bedlivost. Nel·ze-H však právní případ rozhodnouti ani
podle slov, ani z přirozeného smyslu zákona, jest hleděti k podobnémll
případu zákonem zřejmě rozhodnutému (§ 7 obč. zák.). A takový ob~
dobný případ jest zákonem upra'ven v § 1362 obč. zák., jenž stanovL
že rukojmí rnů·že žádati od podpůrného rukojmího jen tehdy odškod~
nění, jestliže si škodu nepři'Vodi'l vlastním zaviněním. Ukládá-Ii zákon
rukojmímu povinnost, aby vyví'll'u,l, náležitou obezřetnost ve svém pOc
měru k podpůrnému rukojmímu, lze z této zásady, uváží~1i se shora
:,vedená tendence zákonných ustanovení o' smlouvě mkojemské, použili
I na případ, o nějž tu jde. Nelzeť zaji,sté srovnatí s požadavkem pocti"
vosti v právním styku, aby zaměstnavatel, jemuž se rukojmí za,ručil za
škody, jež by mu způs,obil pokla,dník, nechal tohoto bez dozoru spoléhaje na to, že případné škody mu, za všech orkolnostf nahradí rukojlní.
Zaměstnavatel musí dbáti svých zájmů proti pokladníku stejnou měrou;
ať se za něho zaručila třeti osoba čili nic. Jest proto posUlzovati podle
o~olností jednotlivého připadu, zda povaha věci vyžadovala, aby zamestnavatel d'Ohlédal (dal dohlédati) řádně na vý·kon služby poklad?íkovy, aozda mohl svým zásahem po připadě vhodnou úpravou služby
skodu "pusobenou mu pok].adníkem odvrátiti. Byl"li v tom kterém pří
padě dohled zaměstnavatelův na místě a op(}minul-Ii zaměstnavatel uči
nHi potře.bná opatření, ~by pokladník byl řádně kontrolován, j de toto
opommuh na vrub zamestnavatelů,v. V ta'kovém případě mliže rukojmí
zaměstnavateli namíta,ti, že spoluzavinH škodu, jež mu byla pokladníkem způsobena a že proto s'e nemůže domwhMi na něm (na rukojmím)'
pln,é náhrady škody, nýbú ten poměrné její' části podle zá'sady v § 1304
o~c. zak. vyslovene. Nenl treba, aby spoluzavinění věří,tele bylo hrubé,
jezlo podle § 1304 obč. zák. stačí' jakékoliv zavi"lění. Tento názor jest
sdíl~n i písemnictvím (sr. Klang, Komentar IV, Mr. 244, Kraim-Ehrenzwelg, System II/I, § 309, str. 119, Sedláček, Obligační právo, str. 159,.
bod 392, Ohmeyer, »Die Sorgfa1tspflicht des Glaubigers gegenuber dem

"
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n« Zentralblatt 1927 str. 161 a násL). Proti názoru právé uv~
by se snad n;mítnouti, že závazek rukojmího
Jen z~=
de k
akcesoúckým přistupujícím k závazku hlavmho dluznI~a, a Ze
vaz e~uko·mf 'nemůže' s úspěchem namítati, že věřiltel nevykonava!, na~
P~~~~im dlužníkem řádný dohled, ježto tuto n~mi,lkll' by pOChopltel~e
11
t I proti věřiteli vznésti hlavní dlužmk. Lec naml,fka rukoJI11Iho, ze
nt;?\O ľ opominul řádný dohled nad hlavnim dlužnikem a ~e jest proto
v~~~ ~m-Í:mU' ,práv, neníl námitkou: vyplývajíd z akce-sonty z~,vaz~~I, r~l~or
] ny"b"II J
'd' o. samostatny'
nárok na náhradu
pnslUSejlCl
e
.škody
.
. . . . 'tkJeTI
Jrnlho.' 'mu
p'otl'
věřiteli. Tento nárok může uplatl1lŤl rukoJml I naml OLl
fU' k oJml
,
..
".. k
roti nároku věHtele z poměru nvkoje,;"sHho'.,Tykať se o:eceny na.ro
P k 'mího samé podstaty a rozsahu na roku ventelova vuo mkojmlmu
rU
Oshledán
J ' opodstatněným, hude to. mlŤl
. . v zap,;
"t"I, ze. ne bllde
a hude-li
. .Izoc
zcela vyhověti žalobě věřitele protI mkojnIlmu .. Je,st ovsem na ru~oJm~t;',
ab prokázal, že by věřiteli nebyla zpŮosobena skoda v ,takove .VY,SI,
by nebyl k ní svým opominutím přispěl. V souzené V,:Cl ,provadela
hl;vní dlužnice H. K-ová manipulace nekrytě tak2 že by pn, Jednoduche
k trole byla škoda velmi lehce ihned zjištěna. zalovaný prednesl pak;
ž~nžalujíd nekontrolovala příjem pokladny a zavinila sama, ,že pokladnr
Hana K-ová měla nějaké nepořádky, které by byly vylou~e;ny" kdyby
každý den byl obsah pokladny přejimán a kontrolován. Dale pr;d~esl
žalovaný, že od 1. srpna 1929 kontro~a pokladny nebyla provadena.
Odvolací soud však vycházel z toho, ze ",edo~tatek kontro~y, se stra~'y
žalobkyně nem" významu, když škoda.b~l-a zpu.so,b~na ]ednamm, po ~n=
padě i opomi1nultím Hany K-ové, tedy Jepm za'V}nenlirn, a za to ze prav~
ručí žalovaný. Vzhledem k tomuto sV,émt~n.áz?m ne~~bý~al se odvobCl
sOUld otázkou, zda byla Hana K-ová zalualc! flr~lOu radne kontrolo~a~a.
Rovněž proccsn;' soud prvé stolice měl za to, ze meby].o povl~nosh .zalobkyně aby Hanu K-ovou řádně kontrolovala. Prvý so~d zJrstl~ SIce,
že maiitelé žalujicí firmy neprováděli kontroly pok~adn~: ze ~sak zalobkyně měl" ke kontrole zvl·áštního, odborně školeneho uredmka, ale nevypořádal se S přednesem žalovaného, že od 1. srpna 1929 nebyla ko~
trola vykonávána. Tato okolnost jest ,d~],~žitá p.ro pOS,oll'z~,ní: spolu zavIuění žalobkyně. Nesvědči10ť byo patncne bedlIvostI zal'ujlcl firmy,. vy~
koná.val,a-Ii sice po určitou dobu dozor nad Hanou K-ovou, ale upushla-Il
napotom od kontroly. Nebyla tedy ani v ?tázc.,:,..zd~ žalobce vykona:,~!
pa1řičně kontrolu nad Hanou K-ovou, vec mZSlml soudy dostatecf'.
PfQbrána.

j~~~u 'dalo

J;S!

kl

čis.
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Předpisu § 412 c. ř. s. v doslovu čl. IV čí~'v!4 ~ona čís. 1,61/36
Sb. z. a n. jest užíti při vyřizeru dovolání za ucmnostt tohotŮ' zákona.
(Rozh. ze dne 22. říina 1936, Rv I 1529/34.)
žalovaní uplatňovali v dovoláni do potvrzujícih? ro~sudku, ,~;véh?
soudu, jím'~ uznáno bylo podle žaloby, vadnost nzem spa,trujlce jl

960

-

DS.

1;'527 _
-

v tom, že prvý soud po změně v os b'
slechem svědků provedené před t" o.e ~Oudce neopakoval důkazy
Ne'
•• ,
lm J1nym soudcem
tu jde, J v y s S I S o u d nevyhověv dovoláJní uvedl' v otázce, o
v důvodech:
K výtce vad,nosti řízení činěné 'iž
' "
po změně v osobě soudce neopako J I ~ ;,dvolacl,m nzení, že první soucl
deně před tím jiným soudcem stacI
,~,a Uk~zy .vyslechem svědků prove_
c, ř. s. podle čl. IV čís, 14
' POUika-z~tl na nynější doslov § 4
a n., jen,ž platí již od 1. srp~: i9~e6 d:'e, 1~..cervna 1936 ,čís. 161 Sb. z.
nuc.ovaclm vykládaJ'ícím J'en ust
Jlm§z Jako procesnlm právem do
80 d
d b'
"
anovenl 412 c ř
,,u voe sveho rozhodnu'ti říditi.
' ,s. Se musI nelV,,''''

'k

čís.
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Kterého práva jest pou,·lt' •. k .
mého.
z I pn ohsi mezimístniho práva soukroByla-li
kupní smlouva sJ'ednan'a na SI
'
spinma
a nelÚ-[j jiného ujednání. . ,t ovensku
., .
a me"1a- I"I I tam býti
ticíbo na Slovensku.
' Jes poutlh Soukromého práva pia.
Ustanoveni § 1486 obč 'k
'
Rusi.
. za . nepJat! na Slovensku a Podkarpatské
(Rozh. ze dne 22, HjM 1936, Rv I 2011/34,)
Proti žalobě pod"né proti hlované
' ,
cem-obchodníkem bydHcím na SI
',:ZlU bydhcllnu v Čechách ŽaJob.
dod"né zboží namítJ žalovaný • ov~~s ~ na zaplacení trhové ceny za
s o u d vyhověv této námitce " :: '~~ ~e~avbka ta jest prom-l,čena. P r v Ý
lobě vyhověl.
ml ' za 'O u, O d v 0!1 a c í s o u d ža.
Nejvyšší
d
hodnu-tl.
s o u uložil prvému soudu, nové jednání a rozDdvody:
Jest ,se především obkati, námitkou ža'lova"
,
neJze vuhec použíti norem obyčejového .' něho, ze ~ otazce promlčení
lezto pr~vo platné v oMastil, fO,cesního prava ,~Iatneh~ na, SI?vensku,
J~ko pravo silnějšího rázu niá pl" 'ř d~oUdu pn ko.]nsl pr"vmch řádll
vym právem. Neboť, obyčejové
,p e nost pr~d ",epsaným obyčejo. kde není psaného nebo kodifiko. p ~vho Je ~oučaSÍl pravnfho řádu a tam,
• .
vane o pmva nelze I 't'
,
po
,m -UVl I o podpurné
, vaze obyceJového práva (§ 10 obč zák'
Jest v oblasti působnosti občanského' 'k' ),; O!azka pmmlčed doby
S,!ovensku a PodkaljJatské Rusi kd za o~lka pnak up~avena než na
z~k. n~plML Při kolils; mezimí'St~íhoe z~,Jmena ustan,ove~1 § 1486 obč,
dnve Zjistiti, kterého místní,ho .. ' P'tava , s'Oukromeho Jest pro,to nej.
prava patneho na územÍ; republiky Če.
I

Čí-s.

15528 961

,!{oslovenské jest v konkrelnd'lli

případě

použíti, neplyne-Ii ji,ž z U1ed-

~ání stran, z jeji,ch projevené vůle nebo vůbec z okolnosti případu, kte·
rému mistnín:.u, právu se, str~n~ chtěly podrobiti. ~e .spisů vysví,tá .len
tolik, že žaluJ'c, hrma ma sve sldlo na SI-ovensku. Ze zalova,ny Jest JIné
říslušnosti, nebylo dosud tvrzeno, Sporné strany doposud také ne~řednesly, kde sn;lo~v~ by,la .sted~án~ a kde má býti plněna. ~yto o:kolnosti jsou vsak dulezlte pro resem o/azky, zda smlouvu a tudlz I otazku
promlten,í jest p.osouditi podle právních norem platných na Slovensku
a podkarpatské Rusi nebo na o'st"tním území státu, Byla-li kupni
smlouva uzavřena na SIovensku, a mě,Ia-Ji, i tam býti splněna, nutno pro
nedostatek jiného ujednání použí,ti j. soukromého práva pla,tícího na
Slovensku, Odvolací soud to vyjádřil správně poukazem na zás"du »10eus regit actum·". Shledav, že procesní soud po té stránce neučilnil potřebné zjištění, doplnil odvolací soud skutková zjištěni soudu první. stolice v tom směru, že dovodi,l, že obchod byl uzavřen na Slovensku a
tam také mělo býti> plněno. Skutečnosti odvolacím soudem zji'štěné nemají však v průvodech, kterých se tento. soud dovo,lává, žádné op-ory,
Odvolací soud tudíž pochybil, pokud zjistil ro,zhodné skutečnosti- bez
podkladu ve spisech, a je proto třeba dalšího jednání. ByIo proto dovolání, vyhověti.
čís.

15528.

Právní povaha stavebních záloh u byto.vého družstva.
Ke skutečnosti přednesené teprve v dOVo.láni nemůže dovo.lací soud
příbližeti ani tenkrát~ když ji odpiircedovolatemv připustil v dovo.lací
odPo.vědi.

(Rozh. ze dne 22,

října

1936, Rv I 2312/34,)

žal'ObklCně se na ž.aI'Ova'ném stavebním dmžstvu domáhá vrácení
stavební zálohy, 1i,ž složi,la jako členka žalovaného družstva .proto.,
by ji hyl v družstevním domě pronajat byt, z něho,ž se nyní vystěhovala, P rv Ý s oud uznal podleža,loby. O d vol ac f soud
žalobu zamítl pro tentokráte,
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovoláni.

Ddvody:

[

Jde o t. zv, stavební zálohu, kterou žalujíd stralla stavši, se členem
žalov"ného družstva po.skytla družstvu nikoli k splnění společenstev
ních povinností členských, nýbrž proto, aby jí byl v družstevním domě
čill1žo\Oním pronajat byt. Nenáleží proto tato čá'Stka, i! když je čásÍÍl provozovacího kapitálu družstva (§ 2 stanov), k jeho kmenovému jměni a
žalující stranu jest pokládati v té příčině za věřitele žalovaného družstva, Proto se na tuto. stavební žalobu nevztahují velfcí předpisy §§ 3,
76 a 78 zákona čís: 70/13 ř,zák, podle nichž člen společensva s ruCivilni rozhodnutf XVlll.

61
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čením omezeným ručí za jeho závazky svými závodními podíly a
dagí částkou v jejich výší ještě rak po uplynutí závodního roku, v
jeho členství zaniklo, nýbrž platí o této stavební záloze vš,w!Jec:né
sady občanského zákona. Nemají proto tyto samostatné zvláštní ÚI11IIU1lv'
o stavebních zálohách co činiti s právním útvarem výdělkového a hos_
podářského spo,Ječenstva a neodporují ustanovení stanov žalo,vaného
družstva o stavebních zálohách zákonu čís. 70/73 ř. z. (srovn.
5825 a 13114 Sb. n. s.). Nezáleží na tom, že ustanovení o stavebnich
zálohách byla pojata do stacn:orv žalovaného družsÍlVa, a žalujíd strana
potvrdi'vši ve svém přístupném členském prohlášení, že jsou jí stanovy
jeho známy, a složi'vši předepsanou stavební, zálohu, aby dostala
v družstevním domě byt, přistoupi,la na to,to ustanovení o sta,,"ebních
zálohách. Podle § 2 stanov jsou tyto stavelmí, zálohy nevypovědHelné
a podlle tvrzení žalované 'S>lrany i ,podle povachy věci samé se vmcí stavební zá,loha jen tehdy, jestliže do bytu vystěhovavšího se člena zálohu
složivšího nastěhuje s'e nový nájemník, který složí zálohu ve stejné výši.
V tomto opatřeni nelze spatřovati njc, co by bylo proti dobrým mravům, je to opatřeni u stavebnich a bytových dmžstev nyní obvyklé,
jehož úče],em jest, aby se neztenčil stavební družstevní fond, j:ehož součásti jsou právě stavebni zálohy Nenů dmžstva, kteří v jeho domech
jako nájemníci bydli. Není také správný názor dovolání, že by člen.
družstva, který z něho vystoupil a byt vyklidi,l, nemohl nikdy proti vůli
valné hromady družstva domáhati se vráceni své stavební zálohy. N~
hledíc k případu, kdy jeho stavelmí záloha byla nahrazena no'vým nájemníkem, mohl by se domáhati vrácení složené stavební zálohy zajisté
i v případech jiných, jako na· ,př., kdyby družstvo neposkytlo mu byt
k užívání způsobilý, nebo kdyby mu dal'O bezdůvodně výpověď z bytu,
též v .připadě likvidace nebo konkursu družstva, nebo kdyby stavební
drúěstevní foncl byl uhrazen příjmy družstva a pod. Zpravidla bývají
také tyto stavební zálohy armortisaaně splácen-y. K tvrz'ení do,,"olatelčinu
učiněnému teprve v dovolání, že tom její hyt pronajalo družstvo náj:emníku, který sice nesložil stavební zálohu, platí však vyšší činži, nelze
jako k nepřípustné novotě přihli,žeti. Třebas žalované družs,tvo tuto
okolnost v do'volací odpovědi' připusmo, lze spornou' věc posuzovati jen
podle "kutkového stavu, na jehož základě rozhodo,val soud odvoIací,
neboť předmětem přezkumu dovolacím soudem jest rozsudek soudu
odvolacího.

čís.

15529.

Kdy není vymáhající věřitel, k jehož návrhu byla zabavena a jemuž
byla přikázána k vybráni pohredílvka ze směnky, oprávněn k směnečné
žalobě.

(Rozh. ze dne 22.

října

1936, Rv I 1864/36.)

žalobce se

dom~há smě.nečné
Ptl,e~!~~Ii ~~ěz:e~~;1 p~a~~tn7~ř~l!~
V

přikázánat.k OVY'~rámi :
v platnos

VO

!.

Nejvy

Š

: í

~ oSuod" snfě~ečný

• •

platební

příkaz

zrušil.

š í s o u d nevyhověl dovolam.
Důvody:

směnečné žalobě jest~osuzov~ti jediné
305
od'st
1
ex
ř
ktery'
stanoví'že.
u' pohJoedavek,
z mdosova9
e§
, ".
..,
"
opa
Pod 1'h
a ků se ,přikázánI ,pohl,edávlky vykoná hm, ze se p~plr, ' teJ,n~c '~, Pb ým písemným převáděcím prohlášením exekučmho soudu
tře~~ ~;k~~n~ho orgánu, 'Odevzdá vymáhajícímu věřiteli. MU,~í b~ti te~J;'
ne
, ',děd, rohlášení napsáno na směnku samu a nestacl all! pnu ~
o~~v~~~~~ smě~lky vymáhajícímu věřiteli, ani"pow~é přÍ>kaz?í 13sn~~:n~
o kučníhosoudu. poněvadiž v souzeném pnpade plsemne preva, eCl
eX~hlášení exekučníh'O soudu nebo ~ýkonnéh~ ~:gfm~" na sP'?rn~u
~~ěnku na'psáno nebylo, není ž~lobce poko vymahapCl ventel op,ravnen
ze směnky té směnečně ža].ovah.
Le itimaci žalobcovll k této

čís.
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Nejde o skutkové zjištění, nýbrž jen o ú s ude k,. vySIOVi1-!~~:
m' soudce v rozlukovém řízení podle ~ 17 rozl. ~k. n~ po
e
:l:tkKvýCh okolnosti zjištěných v rozvodovem sporu nazor, ze navrh?i
vatel jednal v ú mys I u, aby manželku dohnal k rozvodu a vyUZ1
rozvodového rozsudku k dosažení rozluky.
(Rozoh. ze dne 22, ří,jna 1936, R II 332/36.)
Navrhovatel jehož manželství bylo k žalobě jeho manželk'y rozvedeno z . eho vi'~y, domáhá se podle § 17 rozl. zák vyslovem :ozluky
tohoto ~anžel'Ství,. P r v Ý s nu d vyhověl jeho návrhu a rozlouČI,1 :uan..
' Invy. R e ,k u r \sní s o u d navrhu
,
ždství
obou. stran z Vlny
navr h
'Ova.e
nevyhověl.

N e j v y Š š í s o ll' d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Navrhovatel odporuje přesvědčení rekursního soudu, že se navrho.~
vatel dopouštěl, vůči své manželce deliktů přímo v .tom úmysl:, ~by Jl
dohnal 'k rozvodu a využil p8!k rozsudku ro:zvo,d'Oveho ok dos,aze:m. rozluky jinak pro něho nedosažHelné, a do~ozuae,. ze rozsu.dek ve veCl r~·z
vodové takový úmysl' nezjiisti:!<. Podle jeho .naz?~u ~elz~, v,nespornem
řízení vycházeti z okolností, které ve sp:~rn,e"." nz~m Zjlsteny. nebylY~
V projednávaném případě nejde však o zJlšt"m novyc,h skut~ovyc~ ~:kol
ností, ny' brž o úsudek, k n,ěmuž rekuTsni soud dospel na zakl8!de skut-

.,'

,

-
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k ovyc
'h ok olnoslI. v rozvodovém ří'zen'

'''tě .
sudku bylo zFštěno že navrhovat I I zJ1's. nych. y roz'vOdovém
jídlo ji oC\pí'fal výživy nE:poskytoveal se svou manzelkou zle nakládal
h' YI T t '
, " .' 'a ze společné domác ť'"
ane. ,y o olmlnosti stačIly, aby rekursní s . d d. YI
. nos I JI vy_
uv~denemu. Když pak rekursní soud za'
ou
ospe yk. us~dku shora
laclh? rek~renta na rozloučení manželství ~~~It~§s;;vu vf CI ,~avrh do~o_
vychazel jen z právního názoru VYsI '
roz. za ona zamIll
?vebneho ,v rozhodnutíc.h čís. 5189'
8209, 8420 a 9330 Sb 'll s P" t
. . . ny'b
n Y
omY Je ·ez vyznamu
Y odpur
o k
'
musI'1 a žalovatí na rozvod
'. ' ze
yně neťh
.
"
rz ze se mohla jen od s 'h
I i vys e ovah a žal'Ova'tí ho na výžIvné Ro' " . . ::e? manžela
dovolacího reku renta, že jako maloroiník vne~ nelze pnhhzeh ~ t~rzeni
i ,i
by nemohl učinití, kdyby Se jeho manželtotr~b~j,e se znovu ozemti; to
i 1 jí~a ,s pouyhým opuštěním společné domácnaos~ls~, r?zVOyd~ byla spoko_
J 'lanI yman~elo~o opráv,něna, a nemůže t'Ů t d ' b' ~"n;uz yla pro cho.
'I manzelstvl, anI za stavu nynějšího.
e y ytl dm'odem k rozlUce

předpisu, který by bránil zápIsu vojenské osoby z pŮ'voláni
činné službě jako. veřejného. společníka k za,stupování, oprávněného.

zákonného
v

Předpisy čl. 418-422 ,služ. řádu A-I-I vydaného rozkazem .presidenta
republiky jako nejvyššího velHele hranné moci, které upravují stavovské
povinnosti příslušníků vojenského stavu z povolání, neustanovují omezení způsobilosti vojenských oso.b k ,právním jednánim vůbec nebo
v určitém směru, jak ustanovilo na př. císařské nařízení ze dne 3. čeT'vence 1852 č. 1.38 ř. z: O smooečné ,"působilo sti vo.jenských osob.

I,

čís.

(Ro"h. ze dne 22. ří}na 1936, R II 405/36.)
Usnesením rejstříkového soudu b la ." ' y
tato změna: »K zastupo.vání s lY.' ~. pn fIrme Josef Sch. zapsána
Š. společně s Dr. BOhwmilet!°R~~~o~tl bsou.oP:~vněni společníci Aloisie
lenem D-em.« Zápis ten se t I ne. 00 J!I~df1ch M. sp'Olečně s Odospolečniků firmy. žádost pode,;s~la~~/~flad.e ~olllhlas;né žádŮ'sti' všech
~by byl proveden výmaz majora Odol Olsle S., ktera se nyní domáhá,
jako. k zastupování' 'Ůprávněného. spol e!,\D-a. z obchodního. rejstříku
s 00 u d ž"dosti nevyhověl a odk' . lye~ll1 a teto společnostI. P r v Ý
k II r sn í, s o u d nevyhověl rekua~a za, atelku na pořad· práva. R eN'
r u.
e J v y s ,; í s o ll' cl nevyhOVěl' dovolacímu rekursu.
y

Důvody:

.Nez"konno,st vidí veřejná obchodni, s' 1 y .
majora D. jako k zastupováni 'O rávn y ,:po 'eonlce Sch. v tom, že zápis
společnosti tirmy Josef Sch v d~ I neho sp'Ol.ečníka veřejné obchOdní
řádem A-I-l v článcích 41Š-42~s: ~?:me:em, st~~~ven~ch služebním
z povolání odporuje předpisu čl II~r~b cilMe. slo'Uzlcl vOjenské osoby
o?jemu zá,stupČího, oprávněníl sp~Ie'čníka c.h. zak., 'podle' ,~terého omezení
vsak nevylučuje zápis společník . k I j~st ~,epnpustne. Tento předpis
objem jeho zástupčíhooprávně~)a o opravn~neyho k zastupo.vání, byl-Ii
obmezení v poměru .k trYetl'm
I bo?,ezen, nybrz prohlašuje jen taková
oso am za právně
. .. .
usnesení neodpomje proto předpisu čl 116 b. h n~ucInna .. l'Iapadené
.
o c . zak. Ale 1 JInak není

d:

15532.

K § 295 obč. zák. a § 252 ex. ř.
stromky, pěstované pachtýřem na zpachtovaném
JSOU až dŮ' svého 'Oddělení částí pozemku.

(Rozh. ze dne 22.

15531.

Není zák'Onnéh'O předpisu kte . b b .
z pov'Olání v činné službě jakd veř~.J rántl zápisu vojenské 'Osoby
stupOVání veřejné 'Obch'Odní SPOlečn~s~i.° společníka 'Oprávněnéh'O k zao

čís.

řijna

pŮ'zemku

ve školce,

1936, RII 466/36.)

P r v Ý s o. u d zrušH z úřadu mobilámrf exe'kud stran zwbaven.ých
ježto je považoval p'Ůdle § 295 obč. zák. za přislušenstvi nemovi,tosti, na ní,ž jsou zasazeny a protože podle § 252 ex. ř. pHslušenství nem'Ovitosti, které jest na ní (§§ 294 a 2m obČ. záJk.), smí d'Ů exekuce vzato býti toliko s touto nemovitostí. Rek u r sní s o u d zrušil
usnesení prvého soudu. D ů vod y: Za příslušenství podle ustanovení
§§ 294 .až 2970bč. zák jest pokládwtio věd, které s hlavni věcí js'Ůu tak
spojeny, že jich bez porušení odděliti nelze, dále takové, bez nichž se
hlavní věci Ulživati nedá,a posléze takové, které vlastník ,ustanovil
k trvalému užívání věci hlavní. Tyto předpoklady nej:sou ~de dány. Jak ze
zájemnfho protokolu vy,svf.tá, jsou zabavené 'Ů\'ocné stromky \'e školce
a na pozemku pŮ'vinnými pachtovaném. U pachtýře se nedá předpoklá
dati úmysl určiti o\'ocné stromky ve školce na pachtovaném pozemku
za jeho příslušenstvL Ovocné stromky za,sazené v zemi se daji bez porušení vyjmouti. Ze z'kušenosti, jest známo, že stromky ve školce jsou
určeny jednak k rozsazování, jednak k prodeji, tedy nikoliv k tomu, aby
se jkh ve školce užívalo. Z toho vyplývá, že zabavené o'vocné stromky
zasazené ve školce po,zemku povinnými pachtovaném nelze pokládati
za příslušenství nemovi,tosti, na níž jsou. Mobilárni exekuce na ně jest
stromků,

přípustná.

N e j v y Š š í s o u cl obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

Všecky vývody, jimiž se v napadeném usnesení dovozuje, že zabavené stromky nejsou přísl'llše,nstvím pozemku, jsou 'bez výmamu, poněvadž rekursní soud přehmi, že v souezeném ,případě nejde o příslu
šenství v užším slova smysllu, nýbrž o pouhou součást věci. § 2g4
obč. zák mluvě o příslušenství v širším slova smyslu zahrn'llj,e do něho

966

-

čís,

15533 967

p!edevším přírůstek věci, dokud neni od n'í oddělen (ted 50" .
:;eCIi),. a teprve pak určuje, za jaikých podmírnek jest ;"dl .~. y~ . ucash
zo.vah za přj,slU'šen~tvi věcÍ hlavní' (tedy .příslušenM' e~~:, veCI po~a_
slova smysl ) S "t' ~..
VI V UZslm, pravem
. ..'
OJ' , , o~u~as I ~ec~ j'S~U' za všech okolností j'edíným právní
cdkem,s ost~ln: vecI. a sdde] I jejl· osud; u nemovitostí stanoví § 295 bm
zak ~ vyslov'~e, ze trava, stromy, plody a jiné upotřebitelné věci k~ Č,
~e~~d na svem povrch;-t plo;lí, zůst~vají tak dlouho nemorvitým j~ěnf~e
. () u nebyly od zeme a pudy oddeleny. Stromky pěstované ve školc'
JSou podle tO?O,t? zákonného předpisu aJž do svéh·o odrdělf>ní SOli'Část~
'JPozemtu, v nemz j~0u.. zasa'zemy a nemají s,amostatné prá\"ni existence
ěstnvané
e z~e,a nerozhodne, ze v souzeném případě jde fO stwmk
·na clz.lm zpachtovaném p.ozemJ<JUr za tim účelem aby 'byly pYo.sPt
~
ry'v'n "
d"
,)
.
'
,·upne vy, a y a :ozpr~ a~aJITy, n~bot podle au'tentwké interpretace § 295 obč
za~.,~ k,tere musI byl! za vsech okolnosU dbáno nas,taJne řír~st .. ~
.
pUMe,mm kořer~rů jaJkékoHv rostliny či plodiny d~ země, pif čemž j~Z l~~=
stejne,s.talo_h se toto zapuštění, kořenů vůbec lidským přioČirněníin Č.
hO':, neho. Nezáleží tedy naJ tom, kdo stromky zasadil zda je zasaJdi! n~
~ve~ po'zemku či na cizím, ani, za jakým účelem s~ tak stalo. DokUd
JSou st,fomky v pozemku, nelze lIa wě vést,i exekuci jako na věd movité
a m~sl vymahajíd věřitel použíti k svému ukojení jiných prostředků
kverych mu, ,pOlskytuje exekučnÍ' řád,. Rozhodnutí č 14348 "'b .
,
Sou·ze·nou
~
, 'to se týká jiného případu.
' J . n. s. Se na
.
vec
neho d'I" jez

čis.

15533.

~ K ?táz~e žalobniho petitu v žalobě na zrušení majetkového spolecenství a Jeho r021děleni na základě sjednané dohody ..
(Rozh. ze dne 22. říj,na 1936, Rv II 874/34.)

~

P r v Ý s o u d zamm žalobu., jíž se domáhaly žalobk

~

.

k

l,

z.'e 'se spGlreč,enství stran nemovi'to,sti, zapsané ve vl. čl'rs 76yne20v7ym
spo ' . t
,~ .
.
,
,
a
mezI
, r?~ml s ranamI zmsUr]e a naři.zuje Se rozdělení tohoto společného ne-

m?vlteh~ majetku ~ tom smyslu, že žalobkyni' Žofii Š-ové . ři, adá do
vyhra:drneho vlastnIctví nemovito'S,t zapsamá ve vl čís 761' ~Pl. bk .
.
,
,za o . ym
Fran lIšce Oh o' . dr' Č' .
l'Ova': , ~ - ve z11i~a nt ast ]edno:ho pozemku v určité výměře a ža~e Anezc~ C-o,ve zbytek nemOIVI,tosti zapsané ve vL čís. 207 a tG
tw~ ~e.hr~mcI ~ezl pozemkem připadajícim žalohkyni Františce Ch-ové
a .za o,:~n~ Anezce C-o'vé bUde přímlka problhajíci od jihu na seve
!Ov~obezne s hmnid mezi dvěma jinými 'pozemky dále že jest žal:
v~na povtrnna~ trpěti, aby žalobkl,ně Františka Ch-~'vá dala s olečn' m
n,akl~dem se z,alorvanou pmvésti zeměměři'čem rozdělení nemo!ttosti rak~a~e ':~ vl. oČ". 207 a vyhorovemí příslušných a potřebných geometricyc, nW,resu. Odvol'a'cl soud u,znal. podle žaloby Důvod'
Po. umrtl Ja[J~ I,<-y, je~~ byl spo.luvlwsrníkem vl. čís. 76 ~ 207 s Ma~i
K-ovoU' k Idealm polOVICI' obou vložek došlo mezI' Mar" K
d
'

II

-OVOU, V OtVou

o zemřelém Janu K-ovi, a dcerami Františkou Ch-ovou a Anežkou
t-ovou k dohodě, že Marie K-ová se má státi jedimou vlastníci vl. čís, 76
vl. čis. 207 má připadnouti dcerám Fram,tišce Ch-ové a Anežce C-ové
~olovid taik, že každá z nich má dost"ti polovici' vL čí's, 207, avšak
ff.;icky rozdělenou tak, že Františce Ch-ové připadne západní polovice,
od přímky probíhající od jihu na sever rovnoběžně s hranicí mezi dvěma
jinými pozemkovými parcelami. proces~i soud~ žalobu za?,ítl! [ežt". po-jil1ými' pozemlkovými' parcel,aml. Pro,ce~nl: :oud zalobu zam,lrtl, ]ezto jl podílníci se nemohh dohodnoutI' na ZruSCUI' spoluvlastmctvl a jeho lySICkém rozdělení, a jest dále toho názotll, že žalobk)'ně měly žalovati na
doddení, ústně Uizavřenésměnné a dílčí, smlouvy případně na podepsání
takové smlouvy s obsahem v žalobním přednesu uvedeným a ,se všemi
,náležitostmi předepsanými pro skutečné nabytí věcných práv, n:a níchž
se strarny dohodly. Třebaže žalobkyně výslovně nežádají, aby žalovaná
byla odsomenak dodržení smlouvy uzavřené, tu ,přece nesejde na slovech v žalohní žádosti užívaných, nýbrž výhradně na tom, čeho se žalobkyně domáha.jí,. Možno připustiti, že žalobní žádost jest poněkud
n.eobvyklá, zejména pokud se domáhá výroku, že se spoluvlas'tnictví
zruš"je, tu jest .mzhodným pouze to, zda žalobkyně se domáhaji toho,
co mezi stranami bylo dohodnuto 'stran rozdělení a změny :pozemkú.
Skutečný stav podle pozů·sta'lostního jednání byl ten, že Marie K-ová
jako vdo·va po zemřelém Jarn.Ui K-ovi byla vlarslnid ideálnírch polovic vL
čís. 76 a vl. čís. 207, Františka Ch-ová a Anežka C-nvá každá vl:astnicí
ideálních čtvrtin v,1. čÍs. 76 a vl. Čí,s. 207. Po změně provedené mezi
Marii K-ovou a Franti·škoUr Ch-ovou byl stav ten, že Marie K-ová byla
vl'aslnld ideálních % vložky čis, 76 a ideální čtv.tiny čís. 207, ježto
FranHška Gh~ová se stala vlwstn,icí' ideální polo:vice vl. čis. 207 a Anevka
C-o,vá zústal:a vlastnidi ideálních čtvrtin vl. čí,s, 76a 207, jak se podává
z výtahu z pozemkové knihy, týkajícího se těchto dvou vlo·žek. Nynější
žalobo II chtějí žwloblkyně dosící, arby Anežka C-ová postoupila Žofii
š·ové jako právní, nástupkyni Marie K-ové vlastnictví' k ideální čtvr,timě
vl. čis. 76 a aby ,svolila k tomu, že po výmavu spohlVlaslnictví Žofie
š-ové k ideáJlní otvrlině vl. Ns. 207 ·celá tato vl. ČíIS. 207 byla lyslcky
rOvdělena mezi Františkou Ch-o'vou a Anežkou C-DVOU tak, aby Františka Ch-ová do,stala západní část jednoho pozemku od přímky shora
označené, kdežto východní čist téže pafaly a' celá další parcela označená též co do výměry :přirpwdne Anežoe C-ové. Ta č"st ža,lobrní prosby,
jež žádá zruršenír společenství stran vl. ČÍIS, 76 a 207, je:st vlastně přede
pokladem lysického rozdělení: kníhovnkh vložek Dmhá čá:st žalobního
peUtu, jež se domáhá rozdělení společného nemovitého majetku v tnm
smyslu, že žalobkyni Žofii š-ové připadá do. výhradného vlastnictví, nemovHos·t zapsaná ve vL 'Čís. 76, žalobkyrn.i Františce Ch-o·vé západní
část pozemkové parcely v urči<té výměře a žalovan'é Anežce C-ové zbytek nemovitosti> zapsané ve vl. ,čí~, 207, a to tak, že :hranici mezi pozemkem připadajícím Františce Ch-ové a Anežce C-ové hude přímka.
prohíhajíd od jihu na severr,ovnoběžně s hranid mezí jinými parcelami,
a že žalovamá jest povinna tr;pěti, aby žwloblkyně Franti~ka Ch-ová dal'a

_
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ná:kladem se žalo'vanou' , , .
movItosti zapsané ve vL čís 207 .;ove,st;

spnl~čným

• ...

zememenčem rozdělení

sluš~ý:h ~ potřebný,ch geo';'etridk~ch pr~;eu,veden?, ~ ~{'h?tovení
dOSÍl, ze zalúvaná jest povinna ve
na r~su" nenIlllC JI:neho než
stouplU vlastnictví
k
ideál,nI'.
čtvrtI'
~mYI
Š-nvé
.
.
lOe v slč,~I·SustOl
76 adohody
t 't' žofii
b
ya
fYSICky
rozdělena
podle
úml
.
t
.
Ž
rpe
I,
a
y
vl.
čís.
b I
nežá:daji než to, 00 'bylo mez u str~~~. s. ran,' alobk)"l1ě tedy nic
soud protO' vec nesprávně, QlsoU\'jj,1 . m! _~ohodnut? s;n.Jouvou..
vyhovuje ústní dohodě sp!ných str:::,a ;'n~a t?, ze :;alobní žádost
pravem zalobu zamítl.
N e j.. vy Š š í. s o u d ulo'ž'" d l "
hndnuU.
I o 'vo 'aCImu soudu nové jednání a
Dů

vo dy'

POIklud jde o přípustnost ža,lobih
.
usou,dil, že pn pr"vní stránce nen' 10, ,od' petItu, odvolací soud g,'pr;\vn,,'i
so d 'h
II zava' 'Y by mohl b 'ť
'
U nI o projednání a rozhodnutí Peti
"
' . ' Y I' vzat za'
,' ,
nezá!konný, nelogiaký ani nemčitÝ a t ~eobsahuJe v sobě rozporu, neni
rozsudku a pl"n'ku o geomet . k' ne ze .poc?ybovati, že na z"klad"
k němu přip 1 , hude možno r~~o~':n/Ů'Z~elenJ pozemku, který bUde
lečných nemovitosti o něž tu j~ ~~ I. n':Jenom fysk:ké rozděllení spotř~~,ný.ch plánků, j~ž pořílzeny ·~~.~~ur~ .~e nw :~klad~ rozsudku a po-'
bylI v,:c provedena také v pozemko ' h ~ ~~, pflpadr;e exekuce, muže
s hledIska § 226 c. ř. s. neb § 7 vyc. nI ach. !'lem tedy závady ani
a vyměření geometrem J'e'hoov lb ex. r. a ~okud Jde o' po, řízení plánku'
, o 'Ou al poucen'
. k " .
zaplsu, .ukazují exe,loučnímu soudu ce's,ÍlI §§ 353 lm, Ja o~ ".V kn.ihovním
pokud Jde o otázku je-ližalobníl ' k
a,350 ex. I. J,nak Je tomu
Odvolad s.oud
e O'dvola' .. nl.abf'Ok'
sltrance
dO d
' ,
nI za o yne opřen' . d' ,
.
uvo 'pravnl mylnosti převzal
' e o Jle lny uplatňov"ny'
zJ'išC'
... , procesním
'
ve smyslu
• ka skutková
, eO! U'CIlflena
soudem'
r ' § 498
. c. ř. s. vsec
p ve stoh ce pouze na základě mylneha. předpokladu že r' ", '.
právní vývody o.d;olací~/sJ,~~u noebylo, odporov"no. Postrádají proto
,,"ové zjištění podkladu. BylO' protoprene ~' to:to nesprávně převza.té skut.
napaeny rozsud~k ve smyslu § 510,
odst. 1 c. ř. s. zmšHL

0 en

T

čis.

15535 -

15534 -

•

vyřiz~J'

~o

věcné opodslta·tn'ěn'
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prvému so~du n:~v.é 'iecl~ání a roz~o?nutL D ů vod y: Pr:,cesn.' soud s,e
domníivá, ze urazhve vyroky proh zalobkym nelze povazovatI za ublIžení na cti, pro něž by bylo ],ze zakročiti proti. pachateU podle trest~
nílIo zákona. V tom je však na omylu. Výroky uvedené samy O' s'Ůb;
JSou velmi hrubé a.~r~žlivé. a jistě ;podle trestníh,? zákona stíh~!elne;
Přistupuje k tomu Jeste to, ze byly proneseny pro II ~,:tce. po pflpa,de
o ní vlastní dcerou'. Nelze proto' O' tom pochybovatI, ze JSou hrubym
nev,dékem k nL 1e tedy ,odvolání, daru žalO'vané zcela oprávněno. ,
Ne j vy Š š í s' o u d uložil odvolacímu soudu nové fO'zhodnutI.
Důvody:

Nelze považovati za hrubý :nevděk ve smyslu § 948 obč. zák., jestliže obdarovaný v rozčileni, jsa dárcem vyprovokován, pronese urážlivé
výroky proti němu; jinak by dárce měl vž·dy možnost, když později
Htuje, že dair učinil, vyprovoko'Váním obclarovaného dosíd odvolimi
daru, .což by se pří610 duchu ustanovení § 948 obč. zák. podsta1ný znak
hrubého nevděku netvoří ani zlý úmysl; jde tu' o pojem hrubého nevdě""u ve smysl.u civilněprávním .a: záleži vždy n" subjektivní stránce
chování se obdarovaného (srovne1 rO'zh. býv. nejv. soudu ve Vídni' OL ll.
n. ř. 1127, 3900, Dr. Klang, Komentář k obč. zák. z r. 1934, str. 635,
odsl. 1 a 3, k § 948 obč. zi/k., Randa). Napadený rozsudek převzal ně
která zjiMění Isouldu L sltoHce s,tran pronesených mážek, a~šak nehleděl k tomu, za }akých okolností byly proneseny a zda byly vyprovo.kovány, jak tvrdila žalovaná, a nezabýval se výtkami žalované "platňovanými v odvolacím sdělení, o věrohodnosti a rozhodnosti výpovědí
svědeckých. Vše to 'stěžovatelka právem vytýká. BylO' proto napadené
usnesení podle § 527 c. ř. s. zrušeno.
čis.

15535.

Nežalovatelnost výtěžku získaného prodejem cenných papírU odevzdaných bance při prováděni dUerenčnich obchodu.
(Rozh. ze dne 23. října 1936, Rv 12730/34.)

čís.

15534.

K I??J!"~
. h~bého ne\'děku podle § 948 b' ,
yrazbve vyroky obdarovaného Pr ,
? c. zak.
e sendár
oduvodňují »hrubý nevděk«, J'estwze OI1
e v rozčileni
,pmti dárci nevyvolany.
by1y ,cem
(Rozh. ze dne 23.

října

19'36, R I 835/36.)

Ž,al?bkyně tvrdk,že žalovaná 'j h 'b' ' , , •. , .
dO'maha se určení, že odvol"nÍ daruj. ru e, urazhvyml výroky urazila
pro hrubý
podlie § 948
dar JI vrátiti. P r v Ý so II d ža'loG p a~u a ze zalovaná jest p.ovinna
u zalmtl. O d vola c i s o u d uložil

obč'.,zák.

nevděk jest~za~o:vane p:os,~ytnutého

žalobkyně se domáhá výtěž,,"u z prodeje korunové renty nominální
hodnoty 32.800 Kč a o.pílrá svuj nárolk O' to, že dah ony cenné paJpíry
žalo.vané jenom do zástavy a nikoli na ",placení pohledávky vzniklé
žalované proti žalobk)"l1i z provádění! diferell'čnÍch obchodů a že žalovan'; nebyla oprávněna usp.okoji,ti, se prodejem oněch papírů, w to tím
méně, že se žalobkyně proti jejich prodání. ohraz.ovala. Niž š í s o II d Y
zw].ohu zamítly, o d v.o I, a.c f s. 'O U d z těchtO' d ů vod ů: žalobkyně
je názoru, že zástava nemohla býti realiso'Vána a výtěžku nemohlo býti
pOUižito .ma zaplacení debetního. salda, ježto. pohledávka vzešla z diferenčni,ch obchodu. Nemůže se však odvolaH na žádné ustan.o'lení zákonné, kterým by mohla svoje s·tannvi'sko odilvodniti. Kdyhy banka

-
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Cis. 15536_
-

efektivně ještě držela c . , '
'.
rečních obchodů, a byl~";:1 P~plfy Jako zástavu za pohl€dávku zd'.'
mohla 'b
't"
ovano na vydání tét
't
lle_
,
y ml' I' uspěch neboť co b 1 d'
o zas avy, pak žalob'a
může býti žádino zpět
~~o k upevnění obchodu neplat
s.veho práva mčení zástavu re·a,]j,so~a;.sa ba?,~~ použiJa, a to právem!I'~' ,bylo p!něno na obligad naturálni ~ an: ~~tez;~ .se uspo'kojHa, takž~
z~ a'~o zpet (§ 1432 obč, zák.) Nerozh muz~ yb. to, co bylo plněno
nybrz o Uspokojení naturální obr
odute, ze nejde o přímé placen.'
dobrovolně dané
Igace prostredmctvím real,isace ' t I,

zlo,

'll"?O,

.

.

zu~

Nejvyšší' soud

nevyhověl

dovoláni.

o ů vod y:
, Skutkovým a právním důvod
'
, '
slo -o obch-ody diferenční Od ?m, zalobnlho' nároku bylo také to ž
že, diferenčním obchodem"
~Ot"CI soud správ,ně vycházd z názo' e
b'
,'me"sranamiw;d'
t ura'1'
nI o' IIgace tedy záv
k
' '
Je nanym byla založena 'ru
"
je 't't
'
aZEl nezaza,lovateIn' B I I'
na. 'l11 eo nMurální obHgace plněno _
'y. y 0:,1' však k u,spoko_
Jako v tomto' případě zří'zením ruční ,ai se to stalo pn-mo nebo, nepřímo
podle čl. 311 obch. zák nebo
dl zas,avy._ a stal,-II se její prodej ať
z ~ 13-71 obč. zák.), ne~ůže t(,ťoo;~p~ed~,~u, o~ča:nSl~ého práva (ar,
obc. za,k.). Dovolání, nepráv, bP em byh p'O'zaldovano zpět (§ 14~
měly b 'ť .
, e m ' udu~e na tom'
,
y Jo Jenom zástavou ntlbo že " I s I' ,: . .' ze pry cenné papíry
,
to'"ze podle
pravého stavu
ve'CI' ne T,e Yb ti'OWZI'tJt
Jenom
k za;i.štění
b
' " muze
J
, pro plry yly :rla,stn'ě ve skutečnosti, odl y o, on~ pochybnosti, že pahry: hez neho'ž by se ve hře neb ~ , e'ksh~dne vule stran vkl'adem do
vlo-zeno nemůže by'tl' "d'
y,o po, 'raoovalo. Co však byl'o d h
h '
za ano zpel podl Sl
'
o fy
pr~, ry, ŽalObkyně nebyl,a by tedy sm'l e, 1271 obc. z. o. v případě
o'~e,c,h složenýoh a prohraný,ch pa;,ír~ a prav:'T požadovali ani vráceni
vytezku· z jejkh prodeje.
a nemuze se tedy domáhati ani
I

'

čís. 15536.

~ropustil-li zaměstnavatel nema'e ' ' ' , '
zam~stnallCe a nedostal-Ii te~to
J duleZlteho, důvodu, předčasně

~:nestnanec domáhati nazamě:~eo;~. v ~ezamestnano8ti, může se
s o~y. Nesejde na tom, že rzaměstna a e 1 nahra~y způsobené mu tÚ11
, p'ozorml odborovou organisaCl na nesprá~nost důvodu svého p~ec I!eu
opus tem z práce.

II

o
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lobkyni nebyla odborovou organisací přiznána podpora v nezaměstna
nosti za dobu od 17. února 1934 do 18. května 1934 v požadované výši.
P fV Ý S o u d žalobu zamítl. O d v II I a c i s o u d uznal podle žaloby.
N e j v y Š š í s o tl d nevyhověl dovoláni.
Důvody:

Propustil-Ii zaměstnavatel, nemaje důležitého důvodu, předčasně
'zaměstnance, může se tento podle § 1162 b) obč. zák, domáhati kromě
platu náležejícího mu podle smlouvy za čas až do skonč~ní pracovního
poměru -

~ť skonči~ u~lvn.utím s~!uvené dobY,n,;bo po řád~é ~ý~o

vědi uplynuhm vypovednr Ihuty-tez náhrady oalsl skody ne0'Pfavnenym
propuštěnim mu vzniklé. O takový 'Případ tu jde, ježto nároku na podporu v nezamě"stnanosti nemá, kdo byl vlastni vinou propuštěn ze zaměstnání (§ 5 Č. 4 zák. Č. 267 ai 1921 Sb, z, a n. v doslovu zák. č. 74/30
Sb. z. a n.). Nesejde na tom, že přihláška, o niž jde, byla vyhotovena teprve po skončení pracovního poměru žalobkyně, ani že v přihlášce byl
ověřen důvod rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem, neboť
důvodem uplatňované náhrady' škody nebyl a není obsah přihlášky,
jenž odpovídal a musil odpovídati stavu věci, jak se skutečně udál,
nýbrž tvrzené porušení pracovní smlouvy. V souzené věci žalobkyni při
souzena náhrada za výpovědní lhůtu v částce 180 Kč, ježto byla žalovanou firmou dne 20. prosince 1933 bez důležitého důvodu podle § 82
lit. f) živn. ř. propuštěna z práce. Žalovaná firma je tudíž žalobkyni
práva z další škody jí timto neoprávněným propuštěnim vzniklé a žalobou vymáhané za ztrátu podpory v nezaměstnanosti. Nesejde na tom,
zda žalovaná v době, kdy v)'lplnila přihlášku o podporu v nezaměstna
nosti, věděla či nevěděla, že propustila žalobkyni neoprávněně, neboť
její zavinění spočívá v tom, že žalobkyni propustila bez důležitého dů
vodu a toto propuštění zavdalo příčinu k tomu, že žalobkyně podle
svrchu dotčených předpisů nemohla obdržeti spornou podporu, takže je
tu příčinná souvislost mezi zaviněním firmy a nastalo u škodou, Nesejde
ani na tom, že žalobkyně newpozornila svoji odborovou organisaci na
domnělou nesprávnost důvodu svého propuštění z práce, ježto důvod
rozvázání pracovního poměru musí býti v přihlášce ověřen zaměstna
vatelem a nelze jej nahraditi ani oznámením .žalobkyně, ani vlastním šetřením výboru organisace. Žalobkyni nelze tudíž přičítati zaviněni ani
spoluzavinění proto, že neuvědomila organisaci, že propuštění jest
sporné a není tu rozporu se spisy, nepřihlížel-Ii odvolací soud k této
části přednesu žalované firmy, ježto nemá významu pro posouzení věci.

(Rozh, ze dne 23 října 1936 R I
"
v 1231/36.)
,.
. k žal?bkyně se domáhá na ža lované fir '
Ja o. .nahra?y škody proto, že ji ža'lova ~e ~aplacem zatalované částky
~rzdauvo~ne propustila a v přihlášce o n~d fIrma dne 21.,prosinceI933
a " nar. ze dne 29. srpna 1934 čI•.
poru v nezamestnanosti (§ 4
kyne byla Propuštěna podle § 82 živ ,6 Sb~ z. ~ n.) uvedla, že žalobn. f., cOz melo za následek, že ža-

Čís.

čís.
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Neodporuje dobrým mravům ani předpisům zákona o pensijním pojištění čís. 26/29 Sb. z. a n. úmluva, podle níž byl zaměstnanec po ~ři
cetipětileté službě ponechán nadále v aktivitě pod podmínkou, že odvede zaměstnavateli vždy pensijní a starobní důchody pensijním ústavem mu vyplácené.
(Rozh. ze dne 23. řijna 1936, Rv I 1849'/36.)

-
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~alobce po dosažení 35 služebních let ' " ,
192/ do výslužby, centrální ředitelst ' , I mel ?yt~ dan dnem
~e souhlasem správní rad se nad' VI za ov~n~ vsak ho uy,e(jl)milo,
ze po do'bu další aktivní sružb'
ale ponecl~ava v akti'ďv~n~~í()b:;~~:~~
sijním ústavem i pensi'ním f~ mUSI starobm dú<;hody v
společnosti, t. j, je hneJ o v dem , II mu vJplacené vrátiti
žalované. Žalobce tvrdl ž/~o~~em zJs:at, sekovým poštovním
U!~ ,n~m odporuje dobrým ~,;ď""l;,:;~S
a předpisúm zákona o ~nsi'ni
placení těchto částek ~ r v! m pOJ lstem, domáhá se na žalované
y s o u uznal podle žaloby, O d vol a c
s o u d žalobu 'zamítl. '

7

Ne j vy š š í

8

o u d nevyhověl dovolání.

<,Ial"~ příslušnou částku

na jeho účet (á COlltO). Z toho, co dosud vyvojest patrné, že žalovaná spornými částkami nebyla bezdúvodně
OblOlliiCt'lId na úkor žalobcův, nýbrž že je pobírala byvši k tomu oprávněna podle platné smlouvy. žalobní žádost není tudíž již z tohoto dů
vodu opodstatněna.
čís.

Ve věcech kárných proti dělníkům a zřízencům obce pražské rozhOduje disciplinární kOflŮse konečným způsobem.
(Rozh. ze dne 23.

D ů vod y:

,Šlo ,o nabídku žalované společ
'
.
o d nostl, , ktelOU., byla. navržena
mely byti poskytnuty dosavadní ?~U Jeho dalsl aktIVIty, Žalobci
příjmy po odečtení odpočívn' ch ~~~Jrny v ..~~ztenčené výši, nýbrž jeh
pensijními ústavy, Měly-Ii tlto
pr!rcených žalobci dotčenými
l
covY', nešlo o pokračování v dosav Jn~eneny ,slu~ební příimy žalob_
o zmenu podstatné části služební Sm a mm sl~::ebm,? pomeru, nýbrž
smlouvy, kterýž žalobce mohl a ' k louvy a tU~IZ o navrh nové služební
lo;bce nic proti nabídce konal~lsa ,:~mu~11 přIjmouti. Nenamítal_Ii žaodváďl ]'
I nanzene
, .. I- I'I platy a
,
e - I pravidelně své, ' odpočivn'
.. , mu
" služb ~, pnja
JmY
(§ 863 obč. zák.), že nabídku přijal e pn
zalovane, dal tím najevo
odporovati její platnosti pro rozpor sa dsebSI!, Iouvou souhlasil, a nemůže
jezto ujednání o výši platu 'e zákon o ryml mravy (§ 879 obč. zák.)
nebylo ani zákonem zapověaěno k e~ v~hrazeno smluvní svobodě ;
~~p,or,uje ani velícím předpisům z~~~~ oprace b;zúplatně, Smlouva nep~tell1 soukromých zaměstnanců (z ' kU ;, pOvmnemu pensijnímu pO'CI~. 138/1914 ř, z" pokud se týče a'k clS'., 1/1907 v doslovu nař.
jezto tu nejde o dohodu kterou b za Ona CIS, 26/1929 Sb. z. a n,)
omezena nebo vyloučena' v ne ros ~ pl,atnost o pensijního zákona byl;
by byl postoupen žalované s ~leč% ch ~alobc~v, p.okud se týče kterou
nebo plnění pojišťovny neb~t" 10sblI zalob~uv narok proti pojišťovně
po'''ť '
, z a o covy naroky po' ,
)ls ~nun nabyté zůstaly úplně nedoC
' I
'. 'vmnJ;m pensijním
mel bylI ani nebyl zkrácen v těcht0 ceny:" ~a obce je poblral dále, nemu příslušejících a byly novou
1 pensIjll1ch požitcích podle zákona
žalobcovy v poměru k zaměst~;::'~~~ou j(:n upra~eny služební požitky
další aktivní činnosti a Upraven súčt c~ z~lovane společnosti) z jeho
žebních platU. Této úprav b 10 v~vacI ~pusob při výplatě těchto sluz něho J;atrné vůle stran niěl ralobc~k b~r;ba, J,ezto P?dl,e ujednání a
je!, roz:~II r;'ezi dosavadním aktivním, I t oncne obdrzet~ na služném
nych pnJmu, a ježto tyto byly mu p/ ae?, a. souhrnem jeho odpočiv
~ on dostával dosavadní aktivn!
.nslJll1m ustavem vypláceny přímo
zalované, mělo býti vzájemné súČto~It~y .v ne.omezené výši přímo od
eJ•n;; J;rovedeno tím způso.
bem, že žalobce měl starobní důc~V~llI
z Jde" když mu byl vy. placen pensijním ústavem ihned ref~n'd o
,
Ova I za 1ovane, která mu již vy-

sl~zebn~ho poměru žalobcova

hýlmu

r:o,1
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října

1936, Rv I 1971/36.)

žalobce se domáhá soudního výroku, že disciplinární nález žalované
obce pražské, jímž byl ,ze služeb obce propuštěn, je proti němu bezúčinný a dále se domáhá zaplacení zatím dospělých služebních požitků.
P r v Ý s o u d 'žalobu zamítl. O d vol a c í s o u d uznal podle žaloby.
N e j vy Š š í s o u d uložil odvolacímu soudu nové jednání a roz e
hodnutí.
Důvody:

žalobce byl zaměstnancem trvale ustanoveným. Odvolací soud doproto k závěru, že podle prvého odstavce § 44 služebního řádu
žalované obce ustanovujícího, že se provinění zaměstnanců trvale ustanovených projednávají dle týchž předpisů jako disciplinární přestupky
úřední a sluhů, měla podle § 36 služební pragmatiky pro úředníky a
sluhy hlavního města Prahy ze dne 20. prosince 1905, Č. j. 3624 Os.
v doslovu dalších ji změňujících a doplňujících usnesení v disciplInární věci žalobcově o vině a trestu rozhodovati městská rada, která
žalobce jmenovala, a nikoliv - jak se skutečně stalo - disciplinární
komise. Avšak odvolací soud přehlíží, že §44 služebního řádu poukazuje jen zásadně k předpisům služební pragmatiky, a to hlavně v pří
čině řízení (»projednávají se«) a že obsahuje četné odchylky od ustanovení služební pragmatíky pro úředníky a sluhy, pokud jde o vyřízeni
disciplinárních věcí. Pro nynější spor přichází zvlášť v úvahu § 8 a
§ 48 služebního řádu. Podle posledního odstavce § 8 může trvale ustanovený zaměstnanec proti své vůli býti propuštěn jediné rozhodnutím
komise disciplinárni a v § 48 služ. ř. ustanoveno, že působnost dísciplinární komise (složené podle § 45 služ. řádu) se vztahuje na všechny
zaměstnance, jichž se týká dotčený služební řád, a že její usnesení jsou
oboustranně závazná. Z toho jest patrné, že pokud jde o dělníky a zří
zence, byla disciplinární moc svěřena disciplinární komisi a ponecháno
jí konečné rozhodnutí ve věcech kárných, a není tedy třeba, by dísciplinární komise předkládala pouhé své návrhy na rozhodnutí městské
radě, jak je to předepsáno při kárném řízení proti úředníkům a sluhům
v služební pragmatice. Odvolací soud vycházeje ,z mylného právního
spěl

-
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názoru na věc neobíral se astat ' . "
vadami disciplinárního řízeni
nHnl zalo?cem o tvrzenými
'
a afl! o~volaclm duvodem neúpln()stJ
zení neučiniv v tomto
zral~ ~ ,rozhodnutí (§ ~~n~t/~:~~bt:l/~rt~obvá zjištěn~ Věc
jest jeste poznamenati že žalobni ' k
" z. a na!.). Pro úpln(,ú
d) obč . za'k ., jez
. 'Io zalobce
' '
naro
nem
prekludován
se nedomáh'a ' k
d O podl
' e
o
z,rušení služebniho poměru n"brz' j'en dnard , u ~ uvodu předča'méh(
s I v,. ,. k o , .
'.J.
o lzem
p nem naro u z m mu přislušej'ící h (' S'b
zákon Č. IG/20 Sb
'
,c . VIZ, . n, s. 4148, 12.804)
támi (Sb, ;. s. 11.9,~9~ nar. neplatI mImo predpis § 24 pro obce

čís.
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Manželka, jejiž manželství b I
I'
.
oprávněna domáhati
. y o ~oz ~ucenoz vlny obou stran,
zák. náhrady škody J':;
sv:m bYVal~m m~1!~eli podle § 1304
,
J vzn la spoluvinou JeJlho manžela na rozlUl"".

.?a

(Rozh. ze dne 24. října 193G, Rv I 1982/36.)

Žalobkyně, jejíž manželstvi se ' I
'
obou stran, domáhá se na žalo v z~ ovanym byl? rozloučeno z viny
vznikla rozlukou manželství na n:?em, n~hrad~ skody (renty), jež ji
z~~.). Žalobni nárok nebyl ~'znán ~ů~o~ vmu I za!ovaný (§ 13(M obč.
trl S t o I i c n e J' v y s' s' I'
d
em po pravu s o u d Y vše c h
,
m s o u e m z těchto
důvodů:

Podle ustálené judikatury ne'v

00,

Č. 35M, 3577, 9037) nelze použJ ysslho soudu, (srov~ej zejména rozh.
I ~a rozlou~ena manzelstvi dv. dekretu
ze 4. května 1841 č. 531 Sb
pisem výjimečným který p~ \ Si . stanovenI t~hoto dekretu jest před

želce rozvedené z ~iny obou sm~ni:lůSO~?U, mozno~!,. aby přiznal manvodu, kdy manžeství ještě trvá a ob'
~a vy:':lvne ,P? dobu roznutno s ohledem na slušnost u ra ':. s r.':I?Y J,sou JIm vazany, takže je
zvláštního zřetele hodných R PI ~I I vyzlvne manželky v případech
úplně:, tím také odpadá potř~b~Uté~~ ~~ak ma?ž~lský svazek zaniká
zak. p.nznává plné zadostiučinění toliko Kf~~~~ne. upra~y. § 1266 O'bč,
luce vmy, takže v případě rozluk
nze OVl, ktery nemá na rozpředpisu zákona dovolávati ' o d ~ z ob0u..str~nné viny se nemůže tohoto
zák se nemůže žalobkyně ~~ '1'd: man~el,u. A?i předpisu § 1304 obč.
neboť ustanovení tohoto, ara
uvodne~1 sv~ho nároku dovolávati,
k ná'hradě škody. Chybí ~ŠaJkgra:~d ufslav!1Je toltkO' roz;Jělení povinnosti
dala, vyvoditi povinnost žalovaAého Pk Z,~kO~~,} kten:ho by se vůbec
bene rozlukou manželství Bez t k ' ~a ra, e skody zalobkyni způso
jména v otázce výživného' neod a ,od~e o ~yslovného ustanoveni, ze,pOVI a manzel manželce za újmu která
této vzejde z toho z'e . '
,
, S I man zel podle záko
",
,
StVl (§ 1305 O'bč. zák.).
na vymuze rozluku manžel-

tOk
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ř. s.
Zda upomínka, aby dlužník zaplatil do určité lhůty určitou částku,
. opodstatňuje negativnl určovaci žalobu, jest posouditi podle poměrů
jednotlivého připadu.
.

K § 228 c.

(Rozh. ze dne 27.

října

1936, Rv I 2592/34.)

žalobkyně se domáhá výroku, že žalovaná není oprávněna požadovati od ní určitou částku, Žaloba byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří
s t o I i c, n e j vy Š š i m s o II dem z těchto
důvodu:

žalobkyně vyvozovala nutkavý právní zájem z toho, že žalovaná
jako postupnice firmy ji upomínala dopisem svého právního zástupce
o' vrácení určité částky, 'která byla dle tvrzení žalované strany složena
do úschovy žalobkyni jako kauce, a to do 3 dnů. žalobkyně se musel'a prý
proto obávati toho, že žalovaná vystOlllpí proti ní žalobou, že postavení
její v takovém pozdějším :sporu bude ztrátou průvodních prostředků
ztíženo, dále je prý, pokud trvá nejistota, přísluší-Ii žalované pohledávka, o kterou žalobkyni upomínala, ohroženo právo žalobkyninospotřebovati spornou částku, ježto by se dopustila upotřebním částky trestného činu (zpronevěry), kdyby sporná částka byla složena jako kauce,
jak tvrdí žalovaná, dále jest prý žalobkyni znemožněno řádné vedení
obchodních knih, řádné zdanění a zjíštění aktiva pasiv. Nutkavým jest
právní zájem, který tu musí býti v době vynesení rozsudku prvé stoUce
(rozh. čís. 7414, 9311 Sb, n. s.), kdyby nepodáním žaloby na mčenl
sporného práva nebo právního poměru bylo právní pO'stavení žalobkynino vážně ohroženo. Je-Ii tomu tak, nutno posouditi podle konkretních
poměrů jednotlivého případu. Okolnost, že v budoucnu bude podstatně
ztíženo provádění důkazů, nemůže opodstatniti zájem na brzkém mčení
, ve smyslu § 228 c. ř. s. (rozh. čís. 9392 Sb. n. s.). Zájem na bezodkladném určení může ovšem míti svůj základ i v nebe21pečí trestního
stíhání, které tu: jest, pokud právní, poměr není určen. Nebezpečí trestnílho stíhání' hrozí žalobkyni, podle jejího názom proto, že žalovaná
tvrdila, že sporná částka byla dána jako, kauce, Stalo-Jí se však před
vynesením rozsudku mezi stranami nesporným, že sporná částka byla
dána jako záJl'Oha na nájemné, neníl obava dovolatelky z hrozícího jí trestn,ho stihání pro spotřebovánÍ' dané zálo'hy ji'ž opods,tatněna. žalobkyně
nepřednesla dále okolnosti svědčící tomu, že uplatňováním nároku na
vrácení oné částky je podstatně otřesen základ jejího dalšího hospodaření a podmíněna vážná nejistota při další obchodní kalkulaci z dů
vodu, že jde o podstatný nárok vzhledem k ho~podářským poměrům
žalobkyniným, Dospěl proto i dovolací soud k názoru, že žalobkyně
v době vynesení rozsudku prvé stO'lice neměla právního zájmu na brzkém
určení. .

-
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K §§ 914, 1413 obč. zák.
Zavázal-Jí se dlužnik, že za účelem kontroly svého závazku oolebrati
zboží poskytne oprávnénému možnost přesvědčiti se o množství a
rozprodaného zboží a mař! -Ii tuto možnost, může oprávněný žádati,
dlužnik plnil svou povinnost jiným přiměřeným způsobem.

(Rozh. ze dne 27.

října

1936, R II 1050/34.)

žalovaný dluhoval žalující' značnou, již splatnou částku za OOOarlé
zboží. Při jednání o zaplacení tohoto dluhu se strany dohodly tak,
žalující těžířstvo povolilo žalovanému splátky, začež se žalovaný
vázal celou svou potřebu koksu a 50% své veškeré potřeby uhlí v
od 1. října 1932 až do konce roku 1933 kupovati u žalujicího lě,'íř,,,,,
~by žalující byla dána možnost kontrolovati, zdali žalovaný toto
jednání dodržuje, bylo umluveno, že těžířstvo jest o'právněno nahl
do tak zvaných rwbatních listin Severni dráhy a dO' seznamu
práce«, které vedl žalovaný. Ohledně seznamu »denní práce« měla ža- .
lujíci právo nahližeti jen do rubrik o množství a druhu uhlí a koksu
koupeného. Ze seznamu »denni práce« není zřejmé, jaké množství uhlí
a koksu koupil žalovaný a žalovaný také od začátku roku I 933 ve Vedení seznamu »denní práce« nepokračuje a zdráhá se podati účet
o množství a druhu uhlí a koksu rozprodaného od 1. ledna 19,33 do
31. prosince 1933. žalující domáhá se proto výroku, že jest žalovaný
povinen podati žalujícímu těžířstvu účet o tom, které množstvi a druhy
uhlí a koksu ve svém podniku ode dne 1. ledna 1933 do 31. prosince
19'33 rozprodal. Niž š í s o u d y uznaly podle žaloby.

..
1932 Podstatou této vyjevovací povinnosti je, aby žalo.vaný posrpna I žal~jicí straně data a' doklady o množstvl a ~ruhu uhl! akok~U
skyt~~daného ve svém podníku. Nedá-lise toto pravo vy'k?n~ÍI,.z~u
roz. p
' I ' určeny'm t J' seznamem »denní práce«, a veZl-I! pnčma
bem v um uve
, . .
,
" d ť b '10
50
počínání žalovaného, má žalující strana pravo. za a ol, a y za toho, ~vou v .evovací povinnost plnil jiným přiměře~yl11 zp!1sobe m. N::
va~ na t011? přestal-Ii žalovaný vést! ten.to seznam umys~~e, aby ~Tanl
S~JáVO žalující strany, ani ,na tom, j~ke Jl~e pohnutky ~o pr~ tom, v~ří~illa
Phledy prý na vyúčtován! pro berm spr~,:u - , l?Z~O, ~j~ jen, .~e P dle
a
t tku seznamu »denní práce« veZl v počmam za ovane o. o ,
nedas a 'h
"'t"
"s'l'ch soudů j'e tento případ dán. Rozhodnul!
kutkove o zJls em mz
d
d'
. ,.
~ís. 3588 Sb; 11; s., kter.ého se žalovaný dovolává, sem ne opa a am pn
nejširším pOjeh analogIe.
čís.
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I. Trefou osobou v smysle § _36 (4) zák. čís. 100/1931 Sb. z. a n.
.
•
. každá osoba rozdielna od sťazovatefa.
je II. Nie je p~ípustný rekurz arendátora nezleti1c~vho, pozemku prott
súdnemu rozhodnutiu, ktorým arenda nebola schvalena.

(Rozh. z 27. októbra 1936, R III 604/36.)
S 'd I. s t o I i c e neschválil sirotským otcom mu predl?žen~ arendál'ne usmltwy dotyčne pozemkov nezl,. Anny B. Rek u r z n y S,U d: re,·
kurzy sirotského otca a arendátorov pozernkov nezl. Anny B. odmletol.
š š í s ú d rekurzu sirotského otca nevyhovel a rekurzy
·
Na jv y . I D
od' Usneseme
arendátorov pozemkov nezl. Anny B. odmle!?
o v . y.
,_
'd I stolice podl'a doručenky bolo sirotskemu OtCO'Vl doručene dn~
~~ a~rúa 1936, "uplynula tedy patnásťdňová rekurzr:á lehota, st~nor~~~
v § 36, odst. 1 zákona čís. 100/1931 Sb; z. a n., ,dnom 20. apr~l~ "
( ondelok všedný deň) Rekurz datovany 28. "pnla 1936 a dosly sud~
jP stolice dňa 29. apríla' 1936, bol doty:čne tohoto sfažovatel'a olpozdeny
a rekurzný súd ho preto správne odmletol.
Vývody dovolacieho rekurzu, že sťažovatel' mohol pod~ť ~ekurz
i o u I nutí rekurznej lehoty v smysle § 36, ods.t. 2
a ,4 CIt; zako,na,
n~obsťo.~, leb o medzitým nadobudla z r~zhod.n~ha. pra,v uz treya osoba,
t . ote~ nezletilej štefan B. podl'a ustalenej JudIkatury tohz v tomto
~hLde je trefou osobou každá osoba rozdíelna od sťazovatel'a (Ol. U.
ČÍS. 5297, Sb. n. s. 1431).
.,
ť
V d6sledku toho dovolací rekurz slrotskeho otca nemohol ma
A

Ne j v y Š š i s o u d

nevyhověl

dovolání.

DůvO'dy:

Jest sice dáti za pravdu žalovanému, že ustanovení čl. 279 <Ybch. zák.
nedopadá, jeliko,ž tu nejde o zvyklosti a obyčeje platící v obchodním
styku. Z nesprávné citace tohoto článku odvolacím soudem však neplyne
nesprávnost jeho právního posudku, poněvadž odvolací soud správně
se dovolával zásady o víIe a věrnosti v obchodních stycích dovozuje, že
žalující strana nemůže býti zbavena ujednaného práva kontroly tím, že
žalovaný přestal vésti záznam »denní práce«; nesejde proto na tom, že
aplikaci této zásady nepřiléhavě odůvodnil ustanovením čl. 279 obch.
zák. Dovolává-Ii se žalovaný toho, že zmaření plnění mohlo by míti za
právni následek jen povinnost hraditi škodu ve smyslu §§ 1293 a násl.
obč. zák, přehliží, že možnost uplatniti nárok na náhradu škody sama
o sobě nevylučuje právo věřitele žádati plnění smlouvy. Vytýká-Ii však,
že v žalobním žádání jde o nepřípustnou změnu smluvního plnění,
dlužno právní vývody, nižších soudů doplniti takto: »Žalující strana
uplatňuje vyjevovací povínnost žalovaného stanovenou za účelem zajištění a kontroly závazku odběru zboží na základě úmluvy ze dne. 20.

?)

úspech.
'k
dr
Rekurz ostatných sťažovatel'ov musely byť ?dmietnute a,. o po a
§ 37 nesp.ypokr. neprípustné, lebo tito sťažovatel.la ,,;k~,vydr~zlt~l!a neschválenej arendy pozemkov nezletilej Ann'y B. ,me su ucastmkml tohoto
nesporného pokračovania v smysle,§ 6 zak. ČlS. 100/1931 Sb. z. a n.
(Sb. n. s. čís. 6400, Srovn. Or. sb. ČlS. 927).
Civilní rozhodnutí

xvIII.
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I. Správca konkurznej podstaty je oprávnený bez schválenia kon_
kurzného komisára a veritel'ského výboru prijať do služieb zamestnanca
(k vykonávaniu dozoru) na ťarchu konkurznej podstaty.

Y

II.
spor~, ktorým sa domáha zamestnanec, prijatý do služieb vy_
rovnacun spravcom alebo správcom konkurznej podstaty, svojich nárokov zo služebného pomeru, nie je ani vyrovnací správca, ani správca
konkurzne.i podstaty vo vlastnej osobe pas/vne legitimovaný.

15544--15545čis.
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Exekuci k zajištěni výživného lze :vésti i podle soudniho smíru.
(Rozh. ze dne 29.

října

1936, R I 877/36.)

P r v Ý s o u d povolil vymáhající s;raně pr()!i, dluž~1iku na ~ákladě
. soudního smíru ·0 vymáhané p~hle?~~ce ~a]1stovacl ex~kucI. R ek u r sní s o u d návrh na povolem za]1stovacl exekuce zamltl.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.

(Rozh. z 27. októbra 1936, Rv IV 546/36.)
Důvody:

žalovaný prijal bez schválenia konkurzného komisára a veritelského
výboru žalobníka ako dozorcu nad, lesom Richarda S., proti ktorému
bolo vedené najprv vyrovnacie pokračovanie a neskór bol na neho
uvalený konkurz. žalobník domáhal sa žalobou na žalovanom zaplatenia
11.021 Kč odmeny za vykonávaný dozor. Proti tejto žalobe bránil sa
žalovaný tým, že prijal žalobníka k vykonávaniu dozoru nie ve vlastnej
osobe, ale ako vyrovnací správca, resp. ako správca konkurznej poostaty. S ú d I. s t o I i c e žalobu zamieto!. O d vol a c í s ú d rozsudok súdu prvej stolice zmenil a žalobe po výšku 6.721 Kč vyhovel.

Je sice pravda, že v exekučních titulech vypočtených taxat.ivně
v §§ 370 a 371 ex. ř. ner:í uve~~~ s.ou~?! s;nír, av~a~ ustanovem .to
bylo, pokud jde o exekucI k za]1stem vyzlvneho, zmeneno. ustar;ovemr;:t
§ 6 odst. 2 vyživ. zákona čís. 4/31 Sb. z. a n., kde se vyslovne pravI,
že ~ajišťovací exekuci k zajištění nárok~ uve?eného v. §v 5.. c~t. zakona
lze povoliti podle kteréhokoliv exekučmho trtulu oprav.nuj1clho k ,!ymáhání dávek z uvedeného nároku. V důvod~vé zpr~vě k tomuto ;n~stu
zákonnému (sen. tisk. 161/30) se pak pravI, ze hm bude umoznena
exekuce zajišťovací i podle smíru.
v

Na j v y Š š í s ú d rozsudok odvolacieho súdu zmenil a obnovil roz_
sudok s'Údu l. stolice.
D(ivody:
Záver odvolacieho súdu, že žalovanýneprijal žalobníka do zamestnama ako konkurzný správca - vyvodený z usnesenia komisára ZD dňa
10.. ok.tóbra !934 a.24. októbra 1934, ktorým konkurzný komisár odoprel
U:Člť utra.,ty :alobmk.a a.ko do~~rcu na ťarchu konkurznej podstaty z toho
dovodu, ze zalovany SI nevyzladalk vymellovaniu domrcu ani schválenia konkurzného komisára, ani veritel'ského výboru _ je mylný, lebo
podl'a § 81 konk. por. s úkony konkurzného správou voči tretím osobám
~Iatné a zá~iiz~.é okrem prípadov v tomtO' paragrafe uvedených. Medzi
tleto nepatn pflJatre zamestnancov za dennú mzdu na ťarohu konkurznej
podstaty.
. Pohl'adávky z úkonov vyrovnacieho správcu konajúceho za dlžmka . (§ 26 bod 2 vyr.ov. pO'r) ~ú prednostnými pohl'adávkami vo vyrovnacom pO'kračovam a pohl adavky z právnych úkonov správcu podstaty sú pohl'adávkami proti podstate v,konkurznom pokračovaní (§ 49
b?d 2 konk. por.). K týmt~ patria aj pohl'adávky z úkonov vyrovnacleho správcu pod podmlenkami uvedenými v citovanom zákonom
ust~novení. Nie je preto žalovaný ani ako vyrovnací správca, ani ako
spravca .konkurzneJ podstaty k sporu vo vlastnej osobe pasívne legitrmovany.

čis.

15545.

Likvidátoři společenstva nesměji přenésti na třeti osobu svoji
společenstvo soudně i mimosoudně.

po-

vinnost zastupovati likvidujici

(Rozh. ze dne 29.

října

1936, R I 1091/36.)

Rejstříkový soud neuznal generá!ní plnou ~oc, již r:dělili. I!kvidá~oři
likvidujícího společenstva třetí osobe, podle mz tato mela by tI ze]mena
oprávněna zastupovati soudně i mimosoudně společenstvo, a. ~yslovJl,
že ani v budoucnosti nepřijme žádnou opověď, která bude uČI?ena ~e
nerálním plnomocníkem. Rek u r sní s o u d potvrdIl usnesem prveho
soudu.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

D ů vody:
Z ustanovení §§ 44, 45 a 47 zákona z 9. dubna 1873 č: 79 ř. z:
plyne, že likvidátoři společenstva mají svůj úřad vykonáv~h za~adne
osohně, a že zejména není pouhým právem, nýbrž jejich povmnosh, aby
společenstvo soudně a mimosoudně. zastupovali. Také způsob znamenání likvidační firmy jest v § 46 cit. zák. výslovně upraven, a to tak,
že likvidátoři (nikoliv tudíž jiné osoby na jejich místě) mají připojiti
62'
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čís.

15546 _
-- éis. 15547 981

svá jn;éna k dosavadní firmě, kterou dlužno nyní označovati
vldačm fIrmu. Vyplývá prDto z generální pln . ~
chtěli
' 'ť
'I '
e mOCI, ze
, ~re,nes I na .g~neranIho zmocněnce Františka X. B.
,?pravnem Je?nothve vyjmenovaných i »právo zastupovati
us~av soudne I mImosoudně na místě Iikvidátorů« a vůbec DO'vSP'ch,,,A
pravo, ,,-by, »po?nikal vše, co se k provedení a dokončení
fu~e, (s JlI1y?, v~slovn~"jmenovaným společenstvem) pokládá
te:~." a potr~bne«,přIc, se vpravdě tento postup, a nikoli st,lnc)vii~ko,
mzslch soudu, duchu a účelu shora uvedených .norem Ne '
ukazuje dovolací rekurs i na ustanovení § 45 cit zák
Pdralvem, po,:
obmeze '
h' d
'
.
., po e nehoz
,.
III ~oz~a ,u Je n,,:clch oprávnění likvidátorů nemá právníh
UČlr:k~ p;otr t:etrm os.obam; v projednávaném případě chtě"í si s "o
h~,vldato:1 samI ?bmezlti své povinnDsti, jim zákonem uloženl což ~~s:
pnpustne, a nem proto napadené rozhodnutí nezákonným.
nI
čís.

15546.

Pojí~~é podle zákona o pensijním pojištění čís. 26/29 Sb.' z. a n
pnp,adaJlcl na ,dobu po prohlášení konkursu' na jmění zaměstnavatelov~'
~atn ~za po~mm~k § 65 ~oho1o zákona k pohledávkám za podstatou'
třebaze sp~avce KonkursllI podstaty vypověděl hned po prohlášení ko ~
kursu ~e~t~ance" za něhož se má pojistné to hraditi.
II
, Nepol?lra-h sprnvce konkursní podstaty jsoucnost věřitelovy pohle.
dávky, nybr~ "l-'írá.1j jl jediné p o vah u pohledávky za podstatou jde
'
o .otázku pravm, kterou jest řešiti v konkursním řízení.
vo

(Rozh. ze dne 29. října 1936, R I 1163/36.)
, P r v ~ s o ud nevyhověl k r02lkladu správce konkursní podstat
~avrhu Vseobecnéh,? pensijnih;o ~~ta,vu, by správce konkursní pOdstat~
ustavu zapr~vrI dl~zne PO'J,lstne ~.nspěvky za bývalé za:městnance úpad-

covy a odk~zal Vseobecny pensl~n,j ústav domáh"jící se určení že jde
na pofad p!'áva, ,wloúv mu, by Ž<lJlob~, podal
do. mesl'c;e, pnak ze s'e k uplatnovanym narokům nebude hleděti R ek u r s 'll I S o u d vyhověl návrhu.
.

° kon~k~,rs<nl.pOhl~dávky,

Ne j v y Š š í s o u d uložil tkonkulrsnímu komisaři nové rozhodnutí.
Důvody:

Podle§I~6! odst. I,konk. ř. čís. 64/31 Sb. z. a n. jest věřitele podstaty u,spok0Jl'tl ilehledlc ke stavu ří'zení, J'akmiIe byly J',," h ',k
určeny
s
I t ' Z"'ť '
llc naro y
a J o~ sp a ne. JIS em (určení) nároků věřitelů konkurs ni podst~ty se nedeJe podle ,§ III konk. ř., nýbrž náleží správci podstaty sam~~1U ta\ Jako by s!o o pohledavku mimo konkurs. Nejobv kle'ší
zpuso;b zJlstem pohl~dav:ky z~ podstatou jest tedy ten, že správcl kO!lkursn~ podstaty uma pohledavku za podstatou anebo že věřitel konwrsm podstaty SI opatří, ~xeku~nf t~tu.I..~ toho však nepl}'ne, že věřitel
konkursm podstaty nemuze I nel'"kym jiným způsobem prokáza,ti kon-

kursnínlll komisaři j;soucnost své pohledávky za pod~tatou. ~yh.razuje-li
§ 126 o,dst. 3 konk. ř. věřiteJi. konku-rsní podstaty I právo zaloby, nenačí 'to že by věřitel konkursní podst"ty musi.! vždy nastoupiti pořad
z ráva, když správce podstaty jeho pohledávku' popře, neboť z pamět
~ího spisu k § 124 konk. ř. Čí's. 337/14 ř. z. pJ.yne, že toto. p,:ávo br!o
vyhrazeno věřiteli podstaty pro případ, že konkursní koml sar nemuze
sporné skutkové .okolností rozře,šiti, tak,že na ~ořad. práva j,~st od~~z~~
, věřitel podista,ty Jen tehdy, kdyz sporne skutecnDsh nelze JInak ZJIStltr
než v řízení, sporném. Obdobně to pl'atí o pohledávkách za podstatou!
o jeji,chž jsoucno,stí rozhodují správní úřady. V souzeném případě nem
však spornou pohledávka sama, poněvadž správce konkursní podstaty
ji jako takovou nepopírá, :nýbrž upírá jí j~n povahu pohl~d~~~y za k?n:
ku-rsnÍ podsta,tou. Tu Jde Jen o otazku pravuI, kterou lze resllI be~peC>lle
i mimo spor. Pohledávky, o něž tu jde, j,sou pohledávkami, za podstatou
podle § 49 čís. I konk. ř., ponévadž připadají na dobu po. vyhlášení
konkursu a týkají se podstaty. Neboť konkms byl vyhlášen dne 17. čer
vence 1933 a splatné příspěvky k pensijnimu pojištěni připadají na polovici srpna a -na měsí,c září 1933, tedy na dobu po vyhlášení konkursu.
Na tom nic nemění, že správce konkursní podstaty hned pD vyhlášení
konkur,su vypověděl zaměs!tnance, Z" něž pří'spěvky ty 'se mají plaHti,
ke dní 30. září 1933, neboť podle § 65, odst. I zákon" ze dne 21. února
1929 Čí,s. 26 Sb. z. a n. jest pojistné platíti po dobu, po kterou trvá
smlm"ní služební poměr zakláda1íd poji,slnou! pDvinnost, s výjimkou
podle § 55, odstavec 2, o kterou: vš"k v s'omeném případě nejde. Nebrání
tomu a!lli okolnost, že vypo.vědění zaměstnanci nel<JonaH ve výpo,vědní
lhůtě žádných služeb and, pro úpadce,ani pro- konkJU!rsní, podstatu, poněvadž § 65, odst. 2 uvedeného záiloona s,tanoví, že pojísroné jest platiti
dále, byl-Ii služební poměr dohodoU' zmšen tak, že zaměstniVvatel poskytJ.
zaměstnanci plat na dobu výpovědni I'Mty, vzdav se zároveň jeho služeb.
Výpověď daná správcem podstaty spadá do čin-ností správy podstaty
a proto příspěvky k pensij,nímu, poji,štěni za dobu od vyhlášení kOl1ikursu
se tý;kají správy podstaty, takže vyslDvený tu názor jest v souladu s roz··
hodnu tím čís. 5097 Sb. n. s. Názor, že by věřiteli konkursní podstaty
nepříslušel nárok na úrok z prodlení a na útraty upomínky, nemá v zákoně opory, neboť § 59 čís. Ikonk. ř. se netýká pohledávek za podstatoll. Určení osmidenní lhůty k zaplacení není v rozporu se zákonem,
poněvadž § 126, odst. 1 konk ř. nOJřizuje uspokojeni pohledávek konkmsní podstaty bez jakékoliv lhůty, což nelze vylo'žiti jinak než tak,
že mají býti zaplaceny ihned. Než přes to bylo napadené usnesení i usnese'ní konkmsní-ho komísaře zrušití, poněvadž nebylo dosud zjištěno, zda
konkursní podstata má po mce dostatek prostředků k plnému zaplacení žádaných čáslek (§ 50 kO!l1k. Ll.
čís.

15547.

Věřitel pozůstalosti (odkazovník) není oprávněn k rekursu proti usne·
seni, kterým nebylo povoleno odděleni pozůstalostnlho jmění podle § 812
o. z. ve prospěch jiného věřitele pozůstalosti.
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Ani věřitel pozůstalosti, ani zákonný dědic, jeIIŽ se k p'Ozůstalosti nepřihlásil, nejsou oprávněni k rekursu do zřizení k'Olisniho opatrovnika
pr'O pozůstalost ve sporu, v němž nejsou ani stranou, ani zástupcem
strany.
Odkaz'Ovník nemá nárok, aby správa a obstaráváni pozůstalosti byly
přenechány přihlásivšimu se dědici, a nepřisluši mu v té otázce rekurs.
Jde o zmatečn'Ost podle § 41, odst. 2, pism. g) (zák. č. 100/31), nebyla-li účastníkům pozůstal'Ostnih'O řizeni dána přiležitost, aby se prohlásili o návrhu na odděleni pozůstalosti.
Opatrovníkovi ttstan'Ovenému neujaté pozůstalosti přisluši i správa
a zast'Oupení p'Ozustalosti. Přijetím dědické přihlášky na soud nezaniká
'O sobě úřad 'Opatrovníka pozůstalosti.
(Rozh. ze dne 29.

řijna

1937, R I 1172/36.)

Reíku,rsnÍ, soud
A. zrušillla rek[lrs:

1. rp'0zůsta;lé vdovy a odkaZOlvnice Augusty H. a pozůstalé dcery
Anny W. usnesení pozůstalOSltního soudu, j:ímž bylo povoleno podle
§ 812 o. z. ve prospěch zu.stavitelova syna Václava H. ml., který se
dosud k pozůstalosti nepřihlásil, a pozů1stalosti po předzemřelém synu
zůsta'Viltelově Dr. Ruldolfu H. odděleníl pozůstalosti, a «1,ožiI prvému soudu
nové jednání a rozhodnutí. Pozůstalá vdova v rekwrsu uplatňovala též,
by správa a obstaráváni pozústalosH bylo přenecháno přihlásivšimu se
ďědió BedřÍ()hu H. (rovněž synu zůstavi~ele Václava H.'st.);
2. pozůstalé vdovy Auguslty H. UlsneSlenÍ' pozústaJ!olsvniho soudu, jimž
- pO'Zůstalostní soud zřídH pozůs1talosti po Václavu H. ve sporu proti pozůstalé vdově koHsnílho opatrovníka Dr. L.;
3. rpřihlhÍJsivŠího se ,syna zůsta:vj,(elo-"a Bedřkha H. Ulsneseni pozů
stalostního soudu, jímž bylo povoleno oddělení po.zl'lstalo,stního jmění,
zamítnut jeho návrh, by mu byla podle § 145 nesp. rpat. a § 810 o. z.
phmeoháJn1a; správa po'zůst",lolsH a d08'<lvadní olpatrovnik pozůstalosti
Dr. L vzhledem na podanou jeho dědickow přihlášku zbaven svého úřadu,
a uloži;1 ,pozůstalostnílmUl soudu nové fednání a rozhodnutÍ';
B. ne v y h o v ě Ire k u r s u:
I. zůstavitelova syna Václava H. mL a pozůstalosti po předzemřelém
synu Dr. Rudolfu W. do. rozhodnuti pozůst",lo.stn'ího slOudu, jímž byl OIpatmvník pozů,gt",losti po Václavu H. st. Dr. L. zbaven svého úřadu vzhledem n", přijatou dědicko'u rpřihláškw Bedřicha H.
Ne j v y Š š í s o udodmHI odvolací rekurs Václava H. ml. do mzhodnutí rekUTsního sou-du o návrhu pozůstalosti po Dr. Rtrdo.Uu H. na
o.dděleni pozůstalostního jměni po zústavitelí Václavu H. st. jakož i dovolací reku,-s do výroku ad A 2; vyhověl jeho rekursu ve výroku A 1
a uvedené tam rekursy Augusty H. a Anny W. odmm; nevyho.věl jeho
dovola!CÍmu rekursu do rozhodnutí o rekursu Bedřicha H. ve výroku' A 3,

vyhověl však jeho dovolacímu rekursu- ja.kož i dov;olacimu rek~rsu. pozustalosti ,po Dr. Rudol,u H. do rozhodnuh BI, a vyrok rekursmho I pozU1staIostního soudu v této, části zru~H.

D l'l vod y:

Dovolací rekurs zustavi,telova syna Václava H., jenž se doposud neza dědice, a proto s ohledem na uplatňování tvrzené pohledávky jest pouhým věhtelem pozůstalosti, třebaže jest i nepominutelným dědicem (rozh. čís. '10755 Sb. n. s.), jest nepřípwstný, pokud napadá výrok rekursního ,soudu, jimž zrušil rozho.dnuti prvniho soudu
o návrhu pozůstalosti po Dr. Rudolfu H. na o.ddělení pozůstalosrního
jmění podle § 812 obč. zák ve prospěch tvrzené pohledávky této věři
telky, neboť zájmy jednoho pozů1stalostního věřitele nikterak nevyžad!!jí,
mby oddělení pO'zustalostního jměni bylo povoleno také ve pmspech
jiného věř/itele, i'emuž Isamému j'est ponecháno na vMi, zda a jak chce
je vymoci také pro sebe. Stejně nepřípustným jest i' jeho dovolací rekms, pokud směřuje protirozhodnwÍÍ' rekursního soudu o rekursu~o
zůstalé vdovy proti zřízení kolisního opatrovníka ve sporu. ]aika věhtel
pozl'lstalosti, pokud se týče jako zákonný dědic, jenž se dosud k pozu.stalosti nepřihlásil, není oprávněn domáhati se splnění domnělého 'návoku zůstavi,tele (rozh. čís. 7691 Sb. n. s.), tím méně přísluší mll vIi"
na to, kdo zastoupí žalující pozl'lstalO'stve sporu, v němž není stra;nou
ani zástupcem strany. Netřeba v tomto řízeni řešiti atátlm, jaikým způ
sobem mohl by v oné rozepři háji~i svůj případný právní zájem na ví_tězstvf té které procesní strany. Právem však vytýká tento dovolací
rekurent, že rekursní soud nebyl oprávněn přihlížeti k rekursům pozů
stalé vdovy AU1gll'sty H. a zůstavitelovy dcery Anny H. proti povolení
pozůstalostního jmění v jeho prospěch a proti zamítnutí návrhu přihlá
sivšiho se dědIce Bedřkha H. na přenechání správy a obstarávání pozůstalosti podle § 810 obč. zák. a § 145, odst. 1 nesp. pat. Obě rekurentky, jež uznaly pmvost a platnost závěti, jsou odka'zovnkemi a jmko
takové j,en věřitelkami pozůstalosti; mohou mílti právní zájem na roz- '
hodnutí o jsoucnosti a výši pohledávky jiného věřitele, ale nejsou přímo
zkráceny ve svých právech a také jejich prá"ní zájmy nejsou dotčeny
tím, že jinému věřiteli bylO' povoleno oddělení pozů,stalostního jměni
od jmění dědkova: vždyť je účelem tohoto opatření zajistiti stav po.zů
stalostniho jměni, aby nebyllO sloUiČeno s jměnim děditCOvým, a aby tak
mohlo 'sloužiti, výhradně k wspok!ojení po.zl'lstaloslních věhtelů, kteři
žád<ljice O' odděleni pozůstalosti zároveň pozbývají oSGbního ručení dě
elicova. Rovněž nemají odkazovnice nárok na to, aby správa a obstaráv"ni pozůstaloS<ti byly přenechány přilhlásj,všímu se dědici, Bedřichu H.
SIu1šelo proto usnesení rekursního soudu změniti v ten zpl'lsob, že se
odmítá rek!u,rsodkazovnk. Po!l"ud s,i Václav H. ml. s,těžuje na to, že
rekursní soud vyhověl rekursu Bedřkha H., jest jeho dovolací rekurs
bezdůvodným. Nelze souhlasiti s jeho názorem, že rekurs Bedřicha H.
již podle § 50, odst. 4 zákona ze dne<19. června 1931 čís. 100 Sb. z. a n.
přihlásil
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byl nepříp",st~ý. Toto zákonné .ustano;:ení. ~ylučuje sice jakýkoliv

opr~vny pro~tredek protI tVsnesemm nanzu]lclm vÝ'kon nebo zajišťo_
vacI, opatrem; toto obmezení s~ však ~:tahu~:e, pouze na případy uveden~ v ods!. ll. a llL § 5e CIt. za~" j~sthze tO,tJz soud první stolice, je-li

pOd"n reku,rs protI jeho uwesem, prestonanzuje okamží,tý výkon napadeného usnes'enÍ neb činí k j,eho provedení potřebná zaj'išťovací o _
ť . 'k
' ,
b
pa
:enI '. uvar?vwnI ,se ,ne ,ezpečí v prodleni, pokud se týče k ochraně naleh~veho zajmu vereJneho, aneho jesmže soud druhé stolíce vhodn'
zaJIšťovací opatření nařÍ'wje před rozhodnutím o rekursu, ale nevzta~
h?~e se .na ta~knvá llIsnes,.e~,~i p:vníhn 's'Q1uldu, jež sice majÍ' účel zajiSltHi
zajem te ktere strany, k jejlchz provedené však nebyla učiněna opatřeni
podle 2. ne~o ,3 .. odst. § 50. nesp. ř. Rozhodnutí rekursníhosoudu není
proto zmatecne, jak dovo'l'a'cl rekurent míní; nwop",k jest správným názor
re~ll'rsním soude,;, zastávaný, že napadený výrok prvního soudu byl
stllzen zma,tečnos,tr pod!e § 41, ods't. 2 písm. g) zál<ona Čí's. 100/31 Sb.
z. a ll. Podle § 812 obc, zak. mohou: pozústalos.tni: věřitelé, odkazovníci
n~bo :nepomínutelnL dědicové před odevzdáním pozůstalosti žádati o odd~lenl po~ustalostního jmění, dědicova, jestliže se obávají, že by mohli
byt',ohrozem na' sve p,ohledavce slolt!čením po,zusta.IosH s jměním dědi
C'Olvym. jelst proto pre'?evším soudu osvědčiti, že navrhovatel jest
osobou v § 812 obč. zak. uv'edenou. Jde-I'i o pozústalo,stního, věřitele
nestačf ovš~m p~uhé P?'?ání žalohy (rozh. Č. 4342 Sb. ll. ,s.), ale stačí:
bylo-l~ o zalobe m~zltlmll1m rozsudkem - třeba nepravoplatným __
kladne rozh~dnu,to_ )l'llak ?tač" k ;po'volení oddělení, pozůstalo'sti podle
§ ,8120bč: zwk. m~trv?vame t;rzenl 'Oprávněného, že by jehO' náHYk mohl
bytr ohro~en slou?enrm po~::sta'losti. se jměním dědicovým; sta'ČÍ tedy
s~hlektrvnr, osobm obava ventelova, lež nemusí, býti osvědčena. ale motlrvuvána,,, oož oZlnam~ná, že nesmí býti pouze tvrzena, nýbrž ~lliSÍ' býti
konkretne oduvodnena'; dukaZl\' nebo osvědčeni objektivního ohrožení
není ~apotřebÍ, le~až;e by dědic dOlká,za1, že jest obava zřejmě bezpodstat~a a,neho ,ohrození, podle stavu věci vyloučeno. Z této práv,né povahy
oddele:~1 p:OZll'stalo~h !podle,§ 812 obč. zák. plyne, že nejde o návrh, jejž
lze vy~ldl!' h~~ sly~e~1 o~purco~a: Pl~,tí proto i, tu předpi,s § 18, odst. 2
nesp. r." ze ucaMnrku~ je~t d,:,t.1 prl'lezltost, aby s,~ o věci vyjádřili,
To se vsak v projednavanem pnpadě nestalo, Tím byla porušena zás~da
nu.tno~ti slyi\.eti účastníky před rozhoduuUill (§ 41, odst. 2
plsm. gl zak. CIS. 100/31 Sb. z. a n.), pročež usnesení prv'ního s'Oudu
bylo právem zmšeno Jako zmateČl1é. Op'Odstatněný jest však dovolací
:e~Ulrs Vádava ~. ml. a p~'~ustal'OsH po Dr. RU'd~lful H., pokud smě
rujI p,roh tomou, ze Dr. Jmdnch L. byl zproštěn svého úřadu jako opatr;ovmka pO'zu:~,talosh bez újmy své flhnkce jako separaoniho opatrovmka. Dr. jmdnch L. byl dne 17. prosince 1935 pravoplalně ustanoven
opatr.ovníkem neuj",té PO;,ůstaIO'sti, k níž se tenkráte žádný dědic nepnhlasll. Rozsa:h jeho uradu nulno posouditi podle §§ 78, 128 a 129
nesp. pat. Z § 129 CIt, pat. v)'plývá, že opatrovnik pozůst"losti má také
obstamti s:práv~' a zaist?Uipení pozů'stalositi, Dne 20, prosince 1935 při
hlasI! se sIce Zll'stwI,teluv syn Bedřich, H. podmínečně za dědke ze záo
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'f a jeho dědická přihláška byla dne 21. prosince 1935 pravoplatné
ta na soud Návrhu tohoto dědice na přenechání správy a obstap;lj~ , pozu' stal~sti však nebylo do'sud vyhověno, takže přihlásivší, s, e
ravanr
"
'I' c doposud nemá mo'žnos!i správu vykonavah,
Podle § 283 o b'c. za'k .
deO
"
" . ( z~'I eZI
"( os rl
ianiká opatwvnktví teprve tehdy, když se skonCl vecI
I, op~'koVI'
svěřené
n'ebo
když
zaniknou
dllV'Ody,
pro
ktere
nemohl
chrall
troVI"
.
'tl f
, ec své záležitosti obstarávati. ježto úřad opatrovmka pozu~ a os ,I,
shora dolíčeno, zahrnuje v sobě ,~ej,e~ ?právnění, zastup,ovah poz~
j t lost nýbrž i výkon jeji' správy, pnhlaslvslmu 'se dedlcl vsak v tOI1I,O
s ř~padě správa pozustalosti však ješ!ě nebyl~, přenechana, ne:octpadl z'~e
~'oposud důvod, pro který opatrovnrk byl zrJ:en a nelze ,~m tV"dl!l, ze
, (záležitost) jemu svěřená byla už skoncena,. jeho, urad ludlz ne~
vec ikl tím že dědická pČ>hláška Bedhcha H. byla přijata na soud, bylo-II
~~ záro,,~ň přenechilní, správy odepřeno. Správno'sti toho,to výkladu,na~
svědčuje (aké ustanoveni § 129, ,poslednr, věta ,~'e~p. pat., ,'Podle n~ho~
takový opatrovník pozlIstalo'sti potřebu']e k mCltym kwkum schvalem
ozůstalostního soudu, který před jeho udělen';'m podle toho, jak J"st
~ěC dUleži.tá, vyslechne přihlásivši se dědice neb,~ jinak zúčas!nene;
z toho však vyplývá, ž'e z<'ukon sám má na mysl! pr~,pady" v. nl~~z o,patwvník po.zůstalo'sti' vykonává svuj úřad dále, ,aokoll s~ dedl::.J'~ k .p~
zŮ'sta:losti při:hlásťl, takže jest míti za to, ze pouhyn; pnJet~m dedické přihlášky na soud nez"niká úřadopaJ,tf.OVillík~ pozustalostl. Soud
první stolice nesměl proto opatrovníka pozustalO'stl s ohledem na tuto
dědickou přihlášku zprostiti jeho funkc.e a pokud :~e. tak st~lo ~ ?hledem
na jeho usta:noveni podle § 812 obč. zak., ~ahr:nuJl~t v sobe ~ake s.p~avu
pozů<stalo,stní:ho jmění podrobeného odddem, mel rekursm so~d jeho
zproštění zmšlU, jakmile k rel<ursu Augusty H., Anny W. a, Be;tncha ~1.
zrušil záwveň napadené rozhodnutí, prvního 'soudu o navrzenem, oddelení pozůstalost,i' podle § 812 obč. zák. Potvrdj,]~H vŠ,ak re'~U:rsnIso'lid
toto usnesení prvního soudu, jest j,eho wzhodnulI nezakonne ve' smysl~
§ 46 odst. 2 nesp. ř, a čl. V Č. 1 zákona čís. 251/34 Sb. z. a n., pro čez
sluš~lo usnesení nižší.ch stoIk zlrušiti.

V':'. I
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Nezbytným, předpokladem předkupního práva podle § 11, odst. 4
zák. ze dne 7. srpna 1908 čís. 68 z. z. pro čechy jest, že tu j.sou spoludědici.

(Rozh. ze dne 29. října 1936, Rl 1205/36.)
Rek u r sní so u d vyloudI z odevzdaci listiny výrok p o z Ů s t alostního soudu z mOlci úřední učiněný, že podle § ll, odst. 4
zák. ze dne 7. snpl1<i 1908 čÍs. 68 z. z. pro čechy "přisluší ,spoludědicům,
a to v pořadí, v jakém jsou podle zákona povolam k nastupmctvI,. po
dobu 10 let od zůstavitelova úmrtí předkupnl pravo ke statku, nebo jednotlivým jeho částem«, zrušiv zároveň nařízení poznámky teto povm-

Čí,s.
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n?sti, ježtO' prý zákon nebsahuje ustall
.,
, .
milO' pr~va přejímatelava nutnO' z úřa~~e~~j~eO t~todab~ezem d~~~o~ič_
a v pazustalastnim ří,zení nedašlo o '
u I a o evzdacI hstmy
te.stamelltámí dědička odepřela k tamta~ :~ dohhaldě účastniků, 'naopak
N'
, , ,
u vUJ sau as
,. e J v y s S I S a u d nevyhověl davalacímu k',
o,
•
del! (nepaminutelných dědiců) j,asefa S-a a Ann
rey wrsu
zustavltelových
S-ové.
,
Důvady:

Obmezení, disposi'čního práva odl § 11
.
předpakládá
dohodu dědků
P' e"
' odst. 4 CIt. zem. zák. nedědků již ze zákana saméh~aa;~~~evYJ.vera !?';O :~ředkupní, právo spolu-

nenda,li anebo zákonná lhůt; prO' n' Imt pns U~I, dokud s,e ho účínně
'
" e s ,movena nevypršela S ' •
' d' ,
re
pl,swj'e
pr,oto
i
nařízeni
min.
'sprav. ze d 2 '
,"
pravne
P
(§ I ~), aby tO'to předku ní ' ráv ' b I,
'" ~e 8. uno,ra 1909 Č. 3 m, v,
byla zabezpečena že h~de P, o J O' zJ~stello v odevzdad Us,tině, aby
'
zaraven zapsana do knih se "
I
. k'
mo eho. práva prO' přejímatele statku V, "
zapl,sem vastre'kursu' při'mati oprávnění Jak
"" ~esto, vsak nelze da,vO'ladmu
"
z~ zne~1 predplsu' § 1 I, ods!. 4 cit. zem
zák. jasně v ,l' "
'h
'
Y]l yva" Jest nezbytnym predpakl'adem uvedenéhO' ď dk '
m 'O prava, ze tu' JSou, vskutku spol' d· d',' T
•
pre upn~ní v, projednávaném případě zadO's~ ,~:č;~~no a;;:wt? p~~~da,"ku, však
z -stala vdova, jež se bezpodmínečně ze z'v.', r,eJln;a e ou Jest paZe zů,stavitelový'ch zl:emých dětí však .'hl ~ ,el Ťl pnhlas,rla za dědi,čku,
podmínečně
d'd'
, '
' , pn "~Sl' se pauze jeden, ze synů

platně Qdmít~~ta~ ~~~rze zr~~O'~a: ale)eho d;d!,~ká přihláška byla: pravoa }e-dná se prato' auze ~p ,I s~ly" ze se ,~av"t:~~pokládají zkrácenými
dědiců. Jacko takoví všf~v:nn,e d~ly d~lSI':.h ,d~Ťl Fiko nepomilnutelných
nýbrž padobně jako odka neJ~o~ spo uded!'~!, t~stacmentární dědi,čky,
Č, 10755 Sb, II , s)" Nenl', e II' tZOV~IICI
pouze,' v;ntelt pa,zůstalosti (rozh.
U vsa,k s'poludedlc o
I
,1,avení § 11 adst 4 't
",
u, ne lze použí<li ani usta,
•
Clo • zem za:k Vy' rok rek
''ll
t\:díž ve věci samé zákonu,,'
.
'
ursn! a' soudu odpovídá
čís.

15549.

K .výkla;du vládního nařízení čís. 250/35 Sb
Jaký vliv mají dlužnické úle
'. dl
. zoo a n. ,
,pory o .pohledávkách pOdléhajlcfh Pt~~t~v:d~.neh? vlád. nařízeni na
Pomer § 406 c, ro
' s. k §§ 13 a 21 vlád. nat.
anzem.
čís. 250/35 Sb. z, a no
(Ra,zh, ze dne 29.

říjn'"

1936, Rv I 2273/36.)

. V ~,át;lÍt~ách prati směnečnému, platebn' , , "
,
•
,
mimo pne, ze jest zemědělcem dO' 1"
Imu pnkazu uvedl zalavany
čís. 250/35 Sb z a n P r "
va dav a], e se ochramy vládního nařízení
"
,
v y s o u 'zru"l
• "
O dva I a c í s o u d ponechal J'eJ'
I t SI ,smenecnyplalební přikaz.
Nejv'"
vpanostl.
tu jde, v y s S I S o u d nevyhověv dovolání Ulvedl v atázce, o niž
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důvadech:

pakud jde o vliv dlu~nických úlev padl,e vlád. nař. č. 250/35 Sb. z.
a n,. na spary, je o tom rům'ast mínění. V padstatě se vyskytují v tom
smě~u traje názary. podle jednoho z nich platí ustanovení tohotO' vládního nařízení o úlevách i pr'o řízení ve sporech, takže sowdce má již
ve spom zkoumati, zdal·i jsaulIplněn-y tvrzené předpaklady pro úlevy
podle tO'hato vládního naří'zení, " zji'sN-li, že tamu t"k jest, má žal<Jbu,
pokud ješ!ě ,ned~spěly spl~tky vládním nařízen!m, určené, pr? tentakrát.e
zamítnoult, Jde-h a pohJ,edavkw nesparnou'. Je-ll vsack pohledavka spoma,
lze ji sice zažalovacti, ale pauze žalabou určovací-, podle mínění někte
rých zastánců taha,to názoru jest určov"cí žallaba přípus,tná v kaidém
případě, ať již jde o pahledávkuspornou či nesparnau. Mínění, druhé
vychází z tohO', že jmenované vládní na'řízenI se spo-nt vůbec netýká,
nýbrž ;pou"e řízení exekučníhO', takže pracesní soud nemá ve sporu
dbáti námi,tky žalovaného prýštící z tohotO' vládního nařízení, a o'všem
také nemá zjišťovati, zda jsoU' splněny předpaklady prO' jehO" pouěi1i na
souzenou věc či nikoli,v. Podl'e tahato názoru má tedy procesní soud
vynésti razsudek nehledě k úlevám, které dlužník mMe případně uplatňovati teprve v řízení exekučním, - a to vždy, ať jde, o poMedávku
spO'mau či nespornou, Zastánci třetího názoru hájí stanavisko jaksi
zprosMedkujíd, Padle nich má procesní saucl na pamčnau námitku žal'ovaného zjišťo"ati před vynesením rozsudku, zda v tom kterém ;připadl'
splněny jsoU předpaklady tohoto vládníhO' nařízeni, á zjistH-li, že tomu
tak jest, smí odsouditi žalavaného k placení, ale jen s dolažkau "v rámci
ustanO'vení tohoto vládního naří'lení«. Davolací- soud jest názoru, že
.ustanovení' UívedenéhO' vládního na,ří'zenf o úlevách nemají vl~vu na procesy jaka takavé, proto,že tento názor odpovídá dosl'ovu a účelu těchto
norem a vyhavuje nejlépe i potřebám praktického života. Ustanovení
§ 406 c. ř. s. o daspělosti nen> tomu, názoru na překážku, paněvadž U'vedené vládní .naří-zení ro-zlišuje ve svém § 13 splatnost pahledávky a závazek dlužníka k jejímu placení, a paskytujíc úlevy při splácení upravuje pouze závazek dlužníka k placení již spJ.atné pohledáV'ky, Pro názor,
že v takovém případě by měla býti žaloba zamítnuta jako předčasná,
není vůbec apary ve jmellovaném vládním naří-zení. Při výkladu jehO'
předpi,sů jest hleděti k tamu, že jde a us,tanavení, výjimečná. Nevylučuje-li
jejich formu,lace každau 'Pachybnost o- jejich dosahu, vyžaduje jejich
výjimečná povaha výklad omezující, tedy výklad, který by byl prO' vě
řitele spojen s nejmenší újmou, ovšem pokud se tím nemaří účel vládního nařízení. Z ustanavení-. jehO' § 21 plyne, že i poh];edávka vybavená
podle tah ota vládního nařízeni, jsouc spomá, mMe býti zažalována .
Již ta,to ustanoveni vylwčuje názor, že poskytnu,tí úle" O!právňuje dlužn,íka, a;by se damáhal zamHnutí ža,loby jako předčasné, neboť tím by
se mařil účel uvedeného § 21. Nelz'e však souhlasiti ani s názorem, že
by byla přípustná jen žalaba určovací. Pro tentO' názor není ve vládnim
nařízení ,podkladu a předpisy §§ 19 a násl., jakaž i předpisy O' exekuč
níchopatřeních (§§ 25 a násl.) mluví proti tamu, ježto úleva může také
pominau-ti, pro kterýžto případ by věřiteli scházel vykanatelný exekuční
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titul. Nemůže býti účelem právnI upravy, aby byl věřitel nucen
pohledávku uplatňo,vati dcvojím sporem. Názor o možnosti odsou'zeni .
s uvedenou dolo'žkou je nejméně pra'ktický. Jednak ukládá
soudu rozsáhlé a po případě obti,žmé zjišťování, jednak může se
sudek s takovým výrokem státi pro věři,tele bezcenným, když totiž
stane po jeho vynesení ztráta úlev podle § 19 nebo §' 20 vlád.
v kterýchžto případech by byl věřitel zase nucen dJ.U'ž'níka znovu
vah. Mimo to předpokládají § 3 w § 13 tohoto vládního nařizeni,
dlužnik jest zemědělcem, t. j. že jim jest právě v době, kdy
individuální úlevu upla,tňuje, kterážto doba nenÍ' tOltožnoU' s dobou
nesení rozsudku soudem první stolice. Byl-Ií tedy v době vynesení
su:zujícího rozsudku s'Oudu první sloli-ce ža-J.ovaný zemědělcem, ale pře
stal-Ii jím později býti, po,zbyl tím O'všem i nároku na úlevy, pO'k"d mu
jako zemědělci příslušely. I v tako'vém přTpadě by musel věřitel dlužní,ka
znovu žalovati, aby si získal exekuční titul širší, než jest obsažen v roz- "
sudku s uvedenou doložkou. Příčilo by se však spravedl'nosti a poža-'
davku pr'Úcesní hosp'Údárnosti, kdyby věřitel musel svou pohledávku
dvakráte nebo dokonce ještě vícekráte zažalovali. Zažádá-I,i žal'Úbce na
základě pravoplatného odsuzujícího rozsudku o exekud proti
kovi, který má nárok na úlevy v rozsahu přesahujícím meze tohoto
vládního nařízení, bude mí,ti dlu'žník na vůli, aby se dovol'al okol-ností,
že je zemědělcem podle jeho § 1 a že jsou splněny i ost"tní předpo_
klady pro po.skytování. úlev, a by je uplatňoval v exekučnim řízení,
n,eboť § 25 jmenovaného vládního nařízení na t'Ú přímo pamatuje. Není
podklladu pro názor, že by telOto § 25 počMal jen a výhradně s připady
ji'ž rozsouzenými v době před jeho platností,. Ovšem mU'si soud v Hzení
exekučním, hledíc k jeho, oliciosnímu rázu a k veiícím předpisům vláJd"
ního nařízení č. 250/35 Sb. z. a n. (§§ 11, 13, odst. 4, 23, 26), i z úřadu
k ustanovením toho,to vládní,ho nařízení přihHžeti, jsou-Ii předpoklady
pro jehOo použití' ze spi'sů zjevné. Z úlev tohoto vládniho naHzení pominul po 30. září 1936 p'Údle jeho § 27 a čl. V vlád. nař. Č. 258/36 Sb.
z. a n. odklad exekuce, pokud nejde '0 zvláštní připady v posléze uvedeném ustanovení vytčené. Z nezjišfováJní předpokl'ad!1 pro nárok na
úlevy jmenovaného vl·ádního nařízení nižšími soudy nemůže tedy do'volatel, odvozovati ani nes:právné právní posouzení věci, ani neúplnost
řÍizenÍ.
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15550,
. dáním o 1y: % odměny ze jmění
Jedávky nenastal? proto, ze uJe n .., rá;oní d~vod, který nepodléhá
,ostního utvoren byl samostatn) p 'k n 'brž pravidelnému proiiř~;~,:tl~",~'~ promlčeni podle § 1486 ,?bč. za; ., s~d odvolací nesouhla,sí,
" ťl ť
V tomto smeru s mm
ď k
mlčení tnce I e emu. ,
,. b T
hledávka žalobcova ,pohle av ou
'eonáním tímt? nepre-st~va y -' ~o dl, § 1486 či,s. 6 obč. zák. Avšak
~Jal-mární a plahlo by otl' pron;l~en~&'~od~t totiž že pohledávka žalobpromlčení zdde, ne~as~~e~az ,~~n~o odo výše: byla :u.z~án,a při jednání dne
t I
řerušení promlceOl (s,rov. Sb. n. s.
cova co do uvo u,"'
31. července 1926, cI.mz nas a : t .
ději co do důvodu, uznávána,'
čís. 10369); p,Qhle-davk~ ,ta tY:ž: .pPr~zmlčení pro t'Úto uznání nebylo
,
pouze J'eJ'í vy' še byla popmma, a'

.. '
.'

dokončeno.

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolállli.
Důvody:

, .. 930Í'Še žal'Ovaná osohně žalobci,
.Plk že všwk žalobce opomlže ví, že ,dl~h~je ještě žal~b~nf~.~~~~ta~,~~ti ~pravi,(i ve smyslu clohody
, hoto »salda« po6tá s jeho Sh~VI
nul palmamI ucet p~ pro!e, 'll '
s jejíl!l; brwttre~ a. z~ !aJ~~těs~~,~I;dati za uznitní jediné sr;orné pol?~tY
vavo,stl. Ten o op," z
. "1 'I odměny _ co dio, duvodu, a Jez o
1931 byJ.o tím tříleté propalmárního účtu žalobcova - pa!.!ls" 111 . "
žaloba byla podáma " soudu dne
p!osmce dle §' 1497 obč. zák. právě
. (§ 1486" 6 obč zák) pretrzeniO po .
, , '
mlčel1l ' " "c:~~, . . . '.
ku 1927 a ús,tním vyjednavamm ze
tak jak jl'Z dnveJslml' dopisy, z r?
,.Ičení .přede dnem 1. dubna
. "
1926 b"lo 'premseno prom.
, , "
dne 31. cerven,ce
J,
h t' ht přílpadech stalo se u~nwm pnmo
1928 (zák. 6s. 47/25). Ve vsec eCouD anebo jejim zitstupcem po pří
k žalobci, a to buď ža!ov<lTIOU s"~á 's;.ce žal'Úvwná pravdu potud, že
padě jejím synem a zastupcem. 'ol neb I ale to nebrání tomu, aby
nároku m~d~ sl~or,ny, t y,o b ly .pokláclácny za uznání
Prá;oní, dúvod
. "
. y JeJI a JejIch zas upcu y .
, ,
svrchu zmllnene ,projev
'
.'
cl'
ejí výše a již takové u,znant
0
co do důvodu. pohled"vk~ sporne Jen c~ 10169 Sb. ~. s., jehož skutkový
stačí, k .přetržení..pr,ml.č~m ,(srov. rJ'zh., c'zásadu ve shodě s literaturouzáklad byl si,ce JIHY, Jez vs~k UlV~ e§n~~3 Klang IV. str. 668 - vysloa
,
srov. na příklad Ehrenzwelg I"
vuj e docda všeobeoně).
.

Ještě v doptse ze dne 20. led,~a 1.

?

15550.
čis. 15551.

Též uznání pohledávky ·co do důvodu nesporné, avšak sporné co do
výše může míti v zápětí přetržení promlčení.
(Rozh. ze dne 29.

října

1936, Rv I 2286/34.)

,

'.

, " I 'níkem Polské republíky S n~eh~

Přenesent poruc~t;.ví naddť,~:u:Chválení
nejvyšším soudem, nybrz
e
soudu ~ soud v, clzme ne: 3 smlouvy mezi republíkou českoS!ll"
st
přenesenI to se řidl čJ. 10,
.•
venskou a republikou Polskou čís. 5/26 Sb. z, a n.

Proti žalobě na z"!Placení pohledávky z palmámiho účtu namHla
žal'Úcvaná její promlčenÍ. Niž š í s o u d y uznaly podle žaloby, o dvol a c í so u d z těchto d ů vod ů: První soud míní, že promlčení

(Rozh. ze dJ'le 29. října 1936, Nd II 106/36.)
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Ne j v y Š š í s o u d neschváliJ usnesení okreooiho sOlldu v

J

op'

nes~~í P?fUčenské věci .nezletilé Marie S. (polské státní Přísl~,šn'kre-).

na uredm soud v P. (Nemeoko).

Ustano'vení §..III, .?dst. ~ j. ~. se vzt~huje jen na poručence neh
opatrovance, ~ten. n;ajl ~tMm o'?';<lJnství Ceskoslovenské republiky,
. nikoliv I na pnslusmky CI zich statu. Není proto nejvyšší soud o<práv.•
sch~~lova.ti usnesení, jímž tu;z~mský soud přenáší pomčenství nad ~:~
z~~tJly~n c!'zozem~em na s,?ud cizozemský. Ostatné jest nezletilá Marie S
pnslusnI.,cl' Pol,ske republiky a bylo by lze .proto přenésti pomčenst. ;
"cl'
d P(
•
.
.
VI
na dUl' na' ure
m sou v,: v Nemeciku) jen za předpokladů článku 10
oclsta;vec 3 smlou~y meZI, ceskosloven,skou repulbHkou a repub-íikou Pol~
sk~u ze cJ.ne 6. března' 1925, Č. ~. Sb. z. a 11. z raku 1926, ta jest kdyb
s ymta pre~ese~f,T' ,so~hl~,~~ly urad,y druhé smluvní strany podIe Plal
nych. ta;n p~edpls,u. N;FY~Sl saud, není však povolán, aby dO' takového
apa!rem p,r!!Sluls'nych ,uradu republiky Palské zasahaval, a nejde proto
a vec, kteca by podlehaIa sCh"álení, nejvyšším soudem.
15552.

Zákon o soukromých zaměstnanclch čís. 154/34 Sb. z..3 n.

r»tn~latem podle § 19, odst. 1 jest (u číšníka) rozuměti i stra"u a zpro.
• ~ěstnavate! není oprávněn propustiti zaměstnance pro onemoc. '
nenl P?dle ~ 34 c.ls. 4 předčasně ze SlUŽby, dokud ho nevyzval k ozna.
movaCí povmnostt podle § 20, odst. 1.
(Rozh. ze dne 30. října 1936, R'v 1 825/36.)

ža~'Obce up"atr~jJ~roti~alova;nému dva náraky, a to jednak nárok
na plat za, dobu sesl! ,~edel, v které nem'Ohl konati ,pnki pro nemoc
(§ 19, prvy ods,ta~ec , zaka,~~ Čí~. 1~4/34 Sb. z. a n.), jednak nárok na
nahradil platuD(p~z>t~u) za, mdnou vypovědní lohMu (§ 37 zák. Čí's. 154/34
Sb. z. a ,n.). , rvy nafok byl zamítnut niž š í m i S'O ud y a to O< dvo I ,a,e II ml SlOl Ul dem proto ...
"I b
•
'
. •
. ' , ze za 'O ce nemel podle pracovní
sml'~uvy p;oh zal?vanémll' nárok na, plat peněžitý, nýbrž jen na stravu
lder~ ,mu z",lúv,",:y ne~l1iohl poskytavati, když hlobce opustil T. kter!
l j~ho pracov~um mlstem. Po'kud jde o druhý nárak, nebyl uznán
• d~Yn: pmto, ze žalobce nepadal ža<lovanému zprávu o svém o<nemocnem a ze pro nemo,c nemůže vykonávati práce.

er

hCld~u~l v y š š f
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Důvody:

e

Důvody:

číSi.

čís.

dl-

s o ll' d uloží]. odvolacímu s'oudu nové jednání a roz-

podle § 9 z,"kona Č. 154/34 Sb. z. a n. jest ,p I a tem ,podle tohoto
z{jkona úhrn zaměstnancovfch poWků, kter~~i, moho~ býti pe\Oné ,peněži,té služné, provl'se, podlly na zl'sku, zvlastllI odmena (§ 16) nebo
'iné peněži,té nebo naturální požitky. Paněvadž ustanovením ~ 1~ dolč•e I ého zákolla byl žalobci: zachaván nárok na plat po dobu seslI nedel,
n
Iomou .s..t a~oven"e,
'
tudíž
nárok na všechny druhy jeho, platu ~ra,covnI'sm
měl by žalobce nárok na stravu a zpropl,tne, kdyby bylo z]I'steno, ze
nemohl konati práci v podni,ku žal?"aného pro nemoc, p~o ~tero~ .by~
odkázán akresn,í' nemocenskoUl POF'sťovnoli' v T. k aperalIvmmu leCElllI
do P. mimo mí~to, podlliku. Odvolacil soud mě,l se pr,oto obírati, skutkovým padkladem této, č~sti žal.~hního ná,:oku, kte~ý by} žal?,vaný~
popřen, neboť žalovany lel nepflipushl am na sOIl~e p!ve stohc~, .an!
na souděadvolacím, před kterým opakoval- svuJ prednes uóneny
u prvého soudu. Odva,lací soud však o tvrzeni žalohcově neučini!žád
ných zjištění.. Pokuld si, odvolací sould osvojil zjištění prvého soudu,
není ani v těchto zjištěních nic o nezpúsobHosti žalobcově pro nemoc
konati práce vrchního, člšní:ka II žalovaného, nybrž v jeho rO'lsudku jest
jen uvedell obsah lékařského vys,vědčení a obsah dopisu žalobcova žalovMlémn, aniž byl.o zjištěno, kterou chorabou žalobce onemocněl, jak
dlouho jehO' onemocnění trvalo a zda ho činilo nezpůsobi'lým kanati
práce vrchního číšnílka. Není proto "ěc zralá k rozhodnu:tí ji,ž prot?,
že se lIedos-lm1Í! skutkových zjištěni, která! jsou nurtná, aby vec
mohla býtl po'somena -8 právního hledi,ska (§ 35, druhý odstavec zákomč. 13-1/31 Sb. z. a n.). V no,,,ém jednání bude nutn-o zji'sti,ti chorobu žal'obeovu, jeJí trvání a zda b}"la příčinou ne71pŮJsobHosti žalobc.ovy
konati práce vrchního čí,šníka u žalovaného podle smlouvy s ním Sl ed,.
nané, neib aJspo'ň nějaké náhradní práce, které žalobce mohl jako vrchní
čfšllík v podniku žalovaného "ykonávati Kdyby byla zjištěna správnast
tvrzení žalohcava, že byl prO' nemoc nezpúsabilý konati práci vrchníh~
čÍ:š<ní>ka nebo náhradní práce mu příslušející, byl by po právu žalobm
nárak na stravu a zpropitné za lu, dobu, po kterau byl žalohce nemocen
nebo nejvýše za dobu šesti neděl nehledk k tomu, zda byl v této šesti~
nedě'lní' lhůtě propuštěn čili nk. Pokud jde o nárok na náhrwdu požitků
za řádnou' výpovědní lhůtu prácvem žalabce uplatňuje, že ž"lovaný nebyl
oprávněn. ho propustiti, neoznámi,l"li své onemocněnÍ. Podle § 34 Č. 4
zákona Č. 154/34 Sb. z. a n., pří,sluší zaměslna;vateH právo k předčas
nému propuštění zaměstnance, jestUže zaměstnanec nevyhoví bez náležiMho důvodu, ač byl k tomu zaměstnavatel'em vyzván, do tří dnů 02,namo"ací po'vinnosti uložené mu v § 20, odst. I téhož zákana nebo žádosti
zamě,stnantelově
lékařské potvrzení podle téhož zákonného· us,tanovení. Žalovaný však ža;lobce vůbec nevyzval, aby m'" oznámení, O' chorobě učini.l, ani aby chorobu svou. osvědči,1 podle § 20 zákona Č. 154/34
Sb. z. a n., a to a;ni, když ·obdržel dopis žalobcův, ani drive, kdy byl
oprávněn vyzvati žalobce podle § 20 zákona Č. 154/34 Sb. z. a n. na
jeho starou adresu v T. Poúěvadž to žalovaný opominul, nebyl oprávněn
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propustiti
'
. žal·obce podle § 34 Č. 4 zákona Č. 154/44 S.b . z. a n. pro
o:na:nemonemocnění. Avšak žalovaný uplatnil ještě druhý dů d
predca,s.né propuště'~fžalobce, neboť popřev žalobní údaje před:~sl
z~lob~;, n.eko'DaJl slu:zbu po tal;ovou dobu, že si' musel vzí,H jiného'
~!h~ cI'SlllIka, ~ take ten,to ~svuj přednes opakoval na soudě odvolací' '
:Imz s~ dovolaval pro predcasné propuStění žalobce rovněž důvodu m
c', 4 ,~akona č. 154/34 Sb. z. a n., že žalobce bez řád,ně odůvodně""
prekazky nekonal práce po znaonou podle' okolností dohu.
soud mel se proto obírati tímto důvodem předčasného pr"ol']puiítěr
lo,boova, který ža:lo'vaný uplatll1il v osmidenní lhůtě § 35·
Č. 1
Sb. z., a n., neboť žalobce ještě v době propuštění nekonal práce u
IOvane!lO a, teprve dopI'sem ze dne 5. prosince 1935 mu sděl-i! nl'«;", ..
nelmnaní práce" po jeohož dojití ho. žalovaný již dne 9. pwsínce 1
propu~tII.)makYI~, zp~'sobem .než sdělením žal-ohcovým se nemohl ža,
],ovany dnve ,o pn6ne ne~onan.f praci pře,svěd6ti, Ježto žal-obce neb I
v T. OdvO!I~CI so~d ne~člml sloUltková zjištění, kterých je třeba pro ro~_
hOodnutI o z~lobnlm ;,awku, na náhradu požitků za řáclnou výpov,ědní
lhutu, a ue'~I proto, vec zralá k rozhodnutí ani v této částí (§ 35, dmh'
°clstavec ~ak,on~,~: 131/31 Sb., z. a n.). V novém jednání bude nutn~
zJ!,shtJ, z jake pncmy nekonal zalobce práci II žalovaného jak o tOm
JIZ byla, svrchu řeč. ~ude-H zjíštěno, že žalobce byl skwteČně ta'k ne,
mocen,. ze nemohl slwzhll kona·1r Jako vrchn! číšník a Že nemohl konat'
v pO?nIík~ am žádné n~hradní služby vrchního číšníka, a že tato jeh~
n~zp~sob!:los.t tr~a}a az do 9. p:o,since J 935, nemohl býtí žalovaným
p~edcasne p:.opusten pro nekonaTI! Sjednaných služeb a měl by nárok na
nahra~U' poz~tků za řádnou výpovědní lhůtu. Tento nárok by se podle
§ .37, zaJk~na ,co 154/34 Sb. z. a n. vztahoval na náhfaJdu za stravu í zpropI'jn,e, Jejlchz h,ad~?tu by :PO?' případě bylo zjistiti znaleckým posudkem,
a~n, stanovem vyse '~~~a~ nah:ad~ po případě použíti ustanovení § 273
c. r. s,, Kdyb~ bylo z]lsteno, ze zalo'bce nebyl celou šes:tínedělní' dobu
§ .19 zakana :c. 154/34 Sb. z. a n. nezpůsobi:lý k práci, a zejména že jil.
pred 9. p!,o'SIITICem 1935 mohl konati práci vrchního číšn'ílka nebo náhmdnr prace v podniku ~a].ov~ného mll,přislušejíd, bylo by od té doby,
~dy se .sta,l k p:ac~ Zpus~bllym, pokladati nekonání práce v podniku
za,lovaneho
za..radne
ne'Oduvodněné a ža;lovany'
"
'd'
,
' . by byl opravnen
pre
časne propu~hh, za~obce, kdyby záro'veň hledíc k p'Ovaze jeho pOdn'íku
'ylo za ~o mltr, ze za-Iobce neodůvodněně nekonal službu po dobu podle
oko],nosh dostl značnou.
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Prác,e v ~v~e k~etinářském podléhají zákonu čls. 91/18 Sb, z. a n.;
p,ovo!em p;race ~~es cas podle § 6 cit. zák. nemohlo býti nahrazeno nanzemm mlstodrzltele pro království české čis. 69/13 z. z. čes.
(Rozh. ze dne 30. října 1936, Rv I 2346/36.)

Zalobce se domáhá na žalované maji:te.lce. zah:~d~ické'?o závodu ,nác
hady za práce přes čas v neděli konané, Oplraje SVUj narok jednak o predrsy zák. č. 91/18 Sb. z .. a n., j,edna~ o be~~ůvod~é ob~?acení. Vzáyodě
10 pracováno v nedělI na zaklade vyhl~~ky mIsto,dmtele er?' :kral?vsiví české čís. 69/13 z. z. čes., podle mz byla prace v kvetr:n~řskych
závod.ech pov'Olena i v nedě!i. N i, ~ š í ~ o u d y žalobě, nevyhovely ,m~
'ice za to, že žalobce byl I' za prace pres čas podl'e umlu'ly odmenen
.Jpausa
" InI' o d-men
' ou .
Ne j v y Š š i s o li d uloži,lodvolacímu soudu nové jednání a rozJlOdl1uti.

b

Důvody:

Zal-obce ještě v dovolání opírá žaloboní nárok na náh~adu za práci
jednak o ustanovení zákona Č. 91/18 Sb. z. a n., ]ednaJk o b:zdůvodné obohacení, žalované firmy. OdvolaCÍ soud, rozhodo,val SIce o zalobním nároku s 'Oboll právních hledí-sek, avšak učůni}! tak na nedostatečném skutkovém p'Odkladě, 'což žalobce v dovolání vytýká a dovozu1e,
že z naří,zení mí'stodržitel'e pro královs,tví české ze dne 8. Iístopadu 1913
Č. 69 z. z. ještě neplynulo, že žalované. firmě bylo ,po:,oleno ,k~nat!
v nedělí práce přes čas. Žalobce :přípustrl ve sporu, ze zalovane flrme
bylo v roce 1913 úředně povoleno, aby pro"ozovala kvěHnářst,:,í i v neděli. Ježto zákon o osmihodinové době pracovní ze dne 19. proSDnce 191~
Č. 91 Sb.' z. a n. nabyl účínnosti dnem ll. ledna 1919, nem'Ohlo povolem
k nedělnímu provozování, květínářství dané v r. 1913 nahraditi povol,em
práce přes čas předepsané zákonemč. 91/18 Sb. z. a n. PoněvaJdž o,d~
volací soud nezjistil, zda žalovaná firma měla úřední povolení, k pracI
přes čas podle § 6 zákona Č. 91/18 Sb. z. a n., nemohl pokládati za pří
pustnou úmlU'vu o' úhrnkové odměně žalobce za práci přes čas a jeho
závěr o tom byl předčasný. Věc není zralá dosud k ro,zhodnutí, neboť
dovolací soud nemůže přezkoumati vůbec přípustno,st dohody o úhrnkové mzdě. Bylo proto věc vrátiti odvolacímu soudu. V no,vém jednání
bude nutno, především dopIní,ti přednesy' stran, zda práce přes čas byla
žalované povolena podle zákollla Č. 91/18 Sb. z. a n. Blude-li to- zjištěno,
hude tím dán již také podklad pro přípus,tnost d'Ohody o úhrnkové o-dměně prací přes čas. Žalohce sice uplatňuje, žedoh'Oda se žal-ovanou
učiněná se nevztahovala na ,odměnu za práce přes čas, v neděli, avšak
z pí,semné dohody se žalovanou firmou' sjednané plyne, že žalovaná
firma prohlásila kžalobcí, že se mu nedo'Stane odměny za práci přes
čas a že bude mí-U týdenní plat 330 Kč, kteroužto nabidku žalobce pří
jal dav tím najevo, že souhlasí s 'Odměnou 330 Kč týdně, i když bud~
konati prácí přes čas. P.oněvadž .obě strany byly odborníky v obchode
květinářském, není důvodu pro předpoklad, že jedné z nich nebyl'o
známo, že v tomto ží'vnosten'ském oboru se :praouje í v nedělí, a není
tudíž aní důvodu k předpokladu, že žalobce sjednávaje mzdU' za veškerou svou práci u žalované firmy nemohl mysleti na odměnu také za
nedělní práci přes čas,. Do-hodu o výší mzdy mezi ža;lobcem a žalovanou
přes čas

Ctvilnl rozhodnuti XVIII
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tihnou sjednanou nelze pokládati ani za vzda'nl' .
'k
vání
.
"
č
se naro: u na
se v ~~ac,e p;es as zalobcem, neboť žalobce nepmhlási! v do'huou·d'lU.en(),
z aVa nawku na zaplaceni práce přes čas nýb. •
e,
uhrnknvou odměnou za všechny práce tUdi'ž i. ~
'~z ze. se SI'IJO'!cojlu.ie···.
nem dovolené. Kdyby tudi'ž b ln dŠtě . • :- prace,pre.sčas ,
podle Zá,l<ona č. 91/18 Sb z a ~ a~
no, ~e zalov~na mela pOvoleni
čas n blb
'
•
"
"
y ve svem podmku pracovala •
, • e y y narok zalobcův opodstatněn. Zji'stic]'i se • • 1
. pres
nemela toho.to, úředního povoleni' pro práci •. č ,z~ za ovana hrma
podle § 879 obec. zák nbč. ni'ootná a b 10 ~res ,as, yla by dohoda
a j,al<ou~ práci žalobce kOlnal přes čas kolil hol pa~ kn;utno "JIStJ,tl,. zda
pracI pres čas by byla řiměřená
10 a Ja ~ odmena za tuto
V
?-alo,?CÍ dnstalo odměny Eza práci,pře~Yč~ se Č C:lk?'veodmě~ě nebylo
ntl usudek po zjištěni ,p.ři.měřené "mzd z' a .e~z Sll .bud~ mozno utvonárok žalohni .svy' m ď d
Y a pracI osmlhodmnou, byl by
.
uvoem po, pravu pro neodůvod • , b h
~alované firmy ,nedělni. rad žalobce " .
.• .'. '~~ne Ol o~ aceni
skndy, jejiž výši by odvolací soud u~rč~rlo ob y zalobcl 'pn:znah~.<rhradLI
bm případně za použi.ti § )7J c. ř. s, P pro.vedem waleckeho clliv
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J. Pre pOsobnosť dóvernick' ch
st
ných železničn' ch
Y z~e, haneckých sborov v súkromc
č. 330/1921
z ru~OCh, nepla~t z~kon o závodných výborOCh
II. železnič~ý· pod~ika en~:~:b~.m. zelezníc ~. 1060/1920.
miezd súh\asu dóvernickeho eY'bor Je kust zmenám zamestnaneckých
u zame nancov.*)

sl

(Ra.zh, z 30.októbra 1936, Rv III 730/36.)
.. ža!lovaná ,gúkromná železni'čná d 'h, , '''', .
Jl'Ch zame.slnanoov bez pribrania d;a a .s~II~I.I.a jednostranne plat s'vorov. - Žalobník, zamestna,nec ža. overmc ~ch ,zames'tn:vneckých sholenla 43.817 Kč 62 oh o · lY .1' ~va,n~], do~ahal sa, zalobou zaplat r i s údy ža,l'Ohu z~mi~t~y on ~ej' o p~o~~dny, pIa'! snlžený. Vše t k Y
,
v Y s S I S u d z týchto

důvěrniků - , jak t'O tvrdi, žalobce, či samostatně železničnim podnikem, j3!k to tvrdi žalovaná dráha. .
Nesprávným je v tom ohledu názor dráhy, že výnos min. železnic
z l.. července 1920 čís. 1060/Pres. vztahulje se na soukromé železnice
jen, pokud jde o z ř i z e n i: důvěrnických sborů zaměstnaneckých, jinak
. však že platí pro ně zákon o závodnich výborech čí's, 330/1921 Sb. z.
a n., neboť příčise ustanoveni zákona či,•. 3-30/1921 (§ 2), jímž bylo
naŤÍCleno, že d O·S a vad n í d ů věr nic k é s hor y v žel e z ni č
ní c h .p o d 'll i c í c!h zůstáv'aji i nadále v čin fl >O S t i a kde dosud
zřizeny nebyly, zřidí se dle zásad pla,tných u stá t n í c h drah.

Tímto ustanovenim nejen do'šla záol<onného u,znání instítu'ce dosavadnich důvěrnických výborů již dřive zřizených a dto min. výnosem
orgélJni:sačně upravený,ch II státnÍlch drah, a.le zároVieň rozšílřena na všechny železni,čnj podnilky - i ty, které n.epro'l"O-wje stát - , a to podle
zásad platných U' státnioch drah.
Podle toho.(o před.pilsu zákon-amaji výbory železničniho zaměslna
nedva u ka'ždé - i soukromé - dráhy stejnou působnost, 10 jest tu,
jak upravena výnosem min. žel. 1060/1920, je tudíž spornou otázku' po souónn'OstL zaměs·tnanedva při platové úpravě - rozhodnouti podle
obom pů,sobno.stf, důvěrnického výboru vymMeného výno'sem 1060/1920.
V otázce mzdy přiznává § 3 důvěrnÍ'Ckémw výboru také .součinnost,
avšak jen tak, že výbor spolupůsobi' při d o z o r u' na pro'l"wděni a
dodržo,váni, mzdových smluv. Výboru je tedy vyhrazen jen d o z o r na
mzdové ustanovení, nikoH však součinn'Ost se zaměstnavatelem při
úpravě mzdy a tak samostatnost železničniho podniku v tomto směm
d"ná mu § 25 zák, čl. XVlI:1914 zůstala i po vydání zirkona či,s. 330/
1921 Sb. Z. a n. a· výnosu min. žel. 1060/1920 nedOltčena. Proto je
i jednostranné vydáni. pl"lového regulativu ve shodě se zákonem.
Odchylné vývody dovnlacÍ žwdosti' jsou mylné.
žalobci byla mzda patříci mu podle pů,vodni smlouvy i
úprav dráhy, jak zjištěno, zaplacena, neprávem domáhá se
proto' žaloba byla právem zamítnuta.

pozdějšich
dopIatků

a

d6vodov:
Podle § 56 zák. čl. XVIl'1914 moh
•
.
ních řádech uchýliti od př~d i'sů tOh~U se, zelezmce ve svých služeb~)bChodu _ nyní železnic _ 'e~, . : to zal<ona ~e ,s,:,olenim ministra
radů nejsou v rozporu se z"don~~ot~\~~~Ud opa~re:~1 ]ejlch služebních
zalO~stnanectvo příznivějši služebn'í ./c,dmíl~~~ doplnu']l nebo stanovi pro
Vpravu, služebního platu·
h'"
y.
§ 25), proto pla,tový re ulati:,~ne~ ~va .::a;knn zaměstnavateli (I. odst.
nan·ců, nepří:či se zák>on~..
,kdyz smzu]e platy železn-i,čních zaměstObmezuje se Proto spor v dan
'
miíže se státi pla.tně jen za sOUJčinn~~~' na °ětatzl<u, z~'a pla,tová úprava
I zam s naneokeho vyboru _ vý") Srovmaj: 'Úr. sb. č. 1979, 2092.
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Platenie, ktoré učinil úpadca sv.ojmu osobnému verite~ovi - v šesť
mesačnej ĎObe, počitartej p.odl'a 4. odst. § 34 a 2. odst. § 2 kOlIk. p.or.,
a behom vyrovnacieh.o pokračovania, predchádzevšiebo pred konkurzl1ým p.okračovaním (2. odst. § 2 kook. por.) - na pobl'adávku, tlež
zaistenú záložným právom na nehnuteYnostiach úpadcu, v rámci krycej
hodnoty, ktorú t.oto záložné p,rávo pre pohl'adávku poskytovalo, nie je
takým pcáVillytn úkonom, ktorému možno odporovať podl'a § 34 odst. 1
č. 2 kOlIk. por.
!i

(Rozh, z 30. okWbra 1936, Rv IV 48/36.)
",.

! ,:

-

996

Čis.

15555 -;-

. Žalovaná s:tran,,; h?'la~ o'~obno?, veri,tel'k~u firmy T. a svoju
<lavkll mala zalstenu zaloznym pravom ,na jej nehnutel'nostiach.
na. túto pohl'ad~vk~' plaHla v rámci krycej hodnoty, ktorú toto
pravo. pre P?hl adavku ~,oskytoval'O. Na fIrmtl T. bol uvalený
a spravca jej konkurznej podstaty domáhal sa žalobou proti ža!lovanf,j
strane súdneho výroku, že platby, ktoré učinila firma T. na "p''Ohra,dá,,'';,'
žalovanej strany čiastočne v šesťmesačnej dobe, počítanej podl'a 4.
§ ,34 ~ 2. ,odst; § 2 kon~. por., a čiastome behom vymvnacieho "" VKra.
~oyan!a" ktore rpredc'~adzalo pred konkurzným pokračovanim, '
uČJ,nne VOČI konkurznej podstate a žalovaná strana je povinná zailJatil'
konkurzneJ podstate to, ČO na svoju pohl'adávku od firmy T. v
dobe dostala. S ú d L s t o I i c e žalobe vyhovel, o d vol ac í s
rozsudok súdu prvej stolice zmenil a žalobu za!mietol.
Na j vy Š š í s úd dovolaciru žía!dosť zamieto!.
Dóvod y:
, žalovaná strana v ďobe. odpo~o'vaných plateni hola aj o'sobnou veritd ~ou. fIrmy T. a ';lala .n~rok aj na odd,;lené uspokojenie, lebo mala
v l?z,;ne ~a nehnu,tel noslI upadkyne rpo vyšku 320.000 Kč s' prfsL zálozne. pravo: ktore mohla aj v konkmze tlplatniť. Táto, jej vložená pohl'~davka !j s. príslušens'tvami< bola a je úplne zabezpečená záložným
pravom; z,,;luJuco~' stranou> .odrpowvané.a úpadkyňou u6nené platby'
boly ko:nane - čla~točne V sesťmesačn1ej dobe, predchádzavšej pred
zapoc~lIm vyrov:na~l~ho pokra~ovani,a, a črastočm v dobe vyrovnacieho
~okraco~anIa, tykajuceho sa upadkyne - o vyrovnanie, vedené proti
up~dky1fil, naM!o pohl'~dáyku žalovanej strany, dotyčne klorej má
pravo na oddelene usrpokojeme podl'a § 12 a 51 konk. por.
v

-

.y

tomto pri;pad: s~orn~ platb~ nemažu b~y n.a úkm konkmz'IIých ve~Itelov, lebo tyn:, ze Ich za.lovana strana pnjala, n,ezmenšil SaJ majetok
upa?kyne,. pretme platbamI' sa .zm.enšila pohl'adávka ža,lovanej stra!ny,
opravnenej ~a od?elené uspokoJeme, a protihodnota týchto poskytnuti
ostala. v majetku upa!dkyne v nehnutel'nosti, ktorá sa ,oslobodila od hypotekameho dlhu a· príslušnost!. v tej čiastke ktorá hola vyrovnaná
platbami učinenými úpadkyňou.
'
" Platby. ~činen~ úpadkyňou zrejme v kritickej dobe pre žalovanú
,Iranu n,a Jej pohl adávku, dotyčne ktoreJ má nárok na oddelené uspo-
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kojenie a ktofá je týmto úplne aj s prislušenstvami krytá,. mohly by
'vodiť zmenšeni" kon,kurzného majetku' a ta!k aj poškoďellIe kOllil<urzP~,lch veritel'Qv, keby majetková hodnota, o ktorú sa zvýšil konl<~rzný
~ajetok platbami učinenými úpadkyňou, nezodpovedala tej prohhodnoto, ktorú represent~jú úpadkyňo~' učinené. p,J",!br
Zalujúca strana vsak tn netvr,~r ar:etvrdl a?l, ze hodnota p.n;dmetu
zálohu nekryla a' nekryje pohl'a!davku' zalovanej s(mny, resp. aj Jej vylatenú časť, a ani to že by žalovaná strana nemohla dostal' uspok?"
fenia ZQ zálohu, - ba uznáva, že zálohom je žalovaná strana na svoJu
poh!'adáv;ku a prisL úplne krytá.
Preto je správne právne stanoviskO' odvolacieho súdu, že na!padnu~
tými platbami neboli a nemohU byť konkurzní v.eritelía tlkrátení, čo vša~
je všeobeonou podmienkou, odiporovacej ža!()by, a to aj žaloby, podanej
pod!'a bodu. 2, od~t. 1 § ~4I<onk. zák.
..••.
Prí tom je spravne pravne stanovIlsko, odvolacleho sudu, ze zalovana
strana hocí je a!j osobnou verHel'kou do,tyčne svojej pohl'adávky úplne
krytej záloihom na oddelené uspokojenie, nie je konkurzno'lll vedteľk01;l,
a preto v medziach jej oddelného práva úpadkyňou učinené a ňou p:!'jaté pla!tby nie sú odporovatel'né podl'a hOlfe dl. zákonného lIstanovema.
Toto zákonné ustanovenie chráni zásadu: »par condiUo creditomm«,
ktorá voči konkurzným verHel'om neprich"dza v úvahu, keď ide o platenie na! pohl'adávku vedtefa na oddelené uspokojenie oprávneného,
ktorý je dotyčne sv'ojej pohľadávky úplne krytý a učinenej platbe odpovedajúca protihodnota ostane v majetku úpadOl\' na pomerné uspokojeni,e konkurzných veriterov.
Preto najvyšší súd zamietol dDvoladu žiado'Sť ako bezzákla!dnú.

J,:

síce pravda, že žalov~á stmna nemusí vystúpi'ť len hypotekárnou zal,?bou, a!e ~ko osobna ventel'ka mohla! žalovať aj 'O, zaplateni'e,
preca, vsak s hl.a!d~ska § ~4, odst. I, bodu 2 konk. por. jej právo na oddelene uspokoJeme mozno posudzovať iba tak, že mohla dosi'ahnut'
:Isp,~kojenia dotyčne .celej. sV'ojej. ~ohl'adáv'ky z majetku, na ktorý má
ZVlast?e uspo,~012vacle.P!avo, z Ineho -:- na~omerné uspokojenie kon_
ku:znych ve~I'!el ov sluzla.ce~o - majetku upadkyne, na ktorý nemá
pr~vo na zylastne uspokoJe?le a mohla prijať platenia účinené úpadkynou v tejto dobe, keby tym neboli korukurzni veritelia ukrátroi.

či's.

čis.

15556.

Platnosti převodu .majetku, jenž připadne československému státu
z úpravy majetkových podstat nositelů pensijniho pojištěni podle čl. 275
mirové smlouvy St. Oermainské na Všeobecný pensijni ústav, nelze odporovati pro nedostatek platného titulu. čl. 42 úmluvy čis. 60,/26 Sb.
z. a n. obsahuje všobecné a zásadni ustanoveni o všech pohledávkách,
československý stát nebo osobu jim určenou.
pokud přešly
Běh promlčeci lhůty prO' nárok Všeobecného pensijniho ústavu na
zaplaceni dlužných anuit v Kč z hypotečních pohledávek, které naň
přešly od VšeO'becného pensijniho ústavu pro zřizence ve Vidni, začal
se teprve pusobnosti úmluvy čis. 151/29 Sb. z. a n.
Uzavřenim úmluvy o Všeobecném pensijním ústavu pro zřizence ve
Vídni dne 29. března 1924 pozbyl Videňský pensijní ústav oprávnění na"
kládati s pohledávkou, jež měla podle této úmluvy připadnouti česko.slovenskému státu, třebas citovaná úmluva' nabyla účinnosti až v roce .
1929.

na

(Razh. ze dne 31. tíjna 1936, Rv I 1460/34.)
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Všeobecný pensijní ústav pro znzence ve Vídní ,posk
společností Hel.-Imp.-Hotel ve Vídní, nyní v K. (.C{'S,koS.loven,sk
republíka), na základě dluhopisu ze dne 4. pmsínce 1913 hypote':áfJ1
zápůjčku ve výši 2,5CJCJ.OOO ra-k. uh. korun, z níž dlužník, t. j. nel.-I'mn
Hotel byl po,vínen plaHti, 5 liz % úroky pololetně předem vždy 2.
a 2. července bždého roku. Zápůjčka měla býti umořena šedesáti,
letními anuMami splatnými' vždy 2. ledna a 2. července každého
ve výši 84.632 Kč 27 h pololetně, v kteréžto pololetni anuitě
zahrnuta úroková splá,tka z dlužného· kapitálu. Zápůjčka
vkladem zástavního práva v pHslušné v}O'žce pozemkové kn,
K. (čs. rep'llbli/ka.). Na základě čl. 275 mim.vé smloUlvy St.
byla mezI republikou Českoslovensl<ou' a republikou Rakouskou UZ;iVr'en ••
dne 29. březná 1924 úmluva o Všeohecném pensijním ústavu
zence ve Vídni. Dle čl. I, Ht. B čís. 3 této úmluvy přešla uvedená
tekárni, zápúj-čka> na, oeskoslovenskourepubI.i.ku, ke dni 31. prosince
obnosem, který byla žalovaná dlužna Všeobecnému pensijnímu USlr'vl,
pro zřízence ve Vídni ke dnÍ' 31. prosince 1922, t. j.částkoU! 2,2CJCJ.06CJ
CJ9h, a dle § 177, cadst. 8 zák. čís. 26/29 Sb. z. a n. dále do vb"niet.,'
Všeobecného pensijního, ús,tavu v Praze. Žalovaná od 2. ledna
ujednané a,nui'ty 84.632 Kč 25 h pololetně neplaWa ani Všeohecnému
akciové

pensijnímu' ústarvu ve Vídni, ani žaI'UjÍICÍIITI'll Pensijnímu ústavu v nim> ••

Proti, žalobě na zaplacení poskytnuté zápůjčky ve výši propočtené ke .
dn,i 31. prosince 1931 namítla žalo"a'ná promlčení části pohledávky
tvrdíc, že úmluva mezi Čs. republikou a repubHkou Ra>ko'lllskon z 18.
června 1924 o Všeobecném pensijním ústavÍl ve Vídni uzavřená UdUVla.,
vnÍltmstátní pů'sohno'sti, teprve zák Čí'S. 151/29 Sb. z. a li., do kt,eréžlo
dOlby hyl prý vlastníkem jé hypotéky Všeobecný pensijní ústav ve
Vídni, který vzhledem na zákon čís. 6CJ/26 Sb. z. a, n. měl možnost uplat
ň,ov<ub uvedenou pohledw\"ku v čs. korunách, 'takže od 22. března, 1926,c
kteréhožto dne nabyl zákon 6s. 60/26 Sb. z. a n. účinnosti, běží pry
3letá doba promlčecí pro anui,ty a úroky Ve smyslu § 1480 obč. zák,
takže 14 anuit za dohu od 2. ledna 1923 do I. červe'nce 1929 ve výší
1,184.851 Kč CJ7 h jest promlčeno a ze zbývajíCÍ! částky per 338.328 Kč
20 h lze účto,vaH jen 6% úroky z prodlení, t. j. 25.389 Kč 66 h. Avšak
alnI tu není ·žaloba opodstatněna, nehnt' ža,Iujídmu ústavu nedostává se
akti'vní legitimace ·ke sporu, poněvadž v době ,podánI žaloby byl jako
hypotekámí věřitel zapsán Všeo1beoný ústav ve Vídni. Ni, ž š í s o u d y
uzna,lypordle žalohy částkou 2,CJ42.120 Kč a zamí,tly žalo'bu, pokud jde
o částku' 82.854 Kč, ,o od "'O I a, c Í' s o' u d z těchto, d ů v o' od tl: Ža,lovaná
přilZnává, že knihovní zápi,s, jímž byla převedena hypo-teka Všeobecného
peusijn,ího ústavu ve Vídni na ža,lujici pen-sijn.f ústav, nabyl během SpOrtl
v prvé stoHd moci práva, a ji" tato okolnost by postači'!a sama a sob"
k odůV'odnění, aiktivní legitimace žalujícího ús,tavu. Mimo to však zákon
Č. 26/29, Srb. z. a n. ml'Ulví v §"178, o'dst. 8 v českém, t. j. a'utentickém z.něni,.
o tom, že majetek, jenž připadne z těchto úprav na československý podH,
přejde do, vlastni,c,tví Všeoheoného pensijního ústavu, který s účinností
od I. l'edna 1919 přejme pOjÍ's,tné břímě vyplýv-ajíd z' tohoto započtení,

1

.
..
. ti ma:etku žalll'jicimu ústavu a stano'ví
mluví tedy o. budoucn;, ~r;pa;~~jetku nelze dojHi taJké dle toho k názávazek k prevodu:: o o ~ • z' kon ten nemůže býti pova>žo'van za
zoru, jaký :,astwv~ Zal?"a!~~" ~l~ h~d,~otod každého státu převzatých,
.upravem prev~~~. ;n~jetk / , 151/29 převod těchto hodnot vyhr,azuje,
poněvadž po:,d;ejsl u?, ~~~eď:~ka n,e!přešb na žalua ící ústav. K naml,!ce
a že tedy. ::aza oV,anf ,P čí,s 6CJ/26 stannvk »Když vlibee a pok~d prepromlčem cl. 42 um uvy :." luv s'ed,nané provedením umluvy
. jdoU pOhl~dá:~y P~~\~~~la:t~:ý~m r~Jousjko-uherských korunách for~
St. GermallllSl e ~ln.J1 ~'
, ' , I II nebo na osobu jí ur,čenou, mUSI
málně na republiku ce,sko~love.nsko
. n v ' oměru I stará komna
býti dluh československýmI dlll'Zmk~~ap~cee ~o této době tedy bylO
edné
rovná se
korun,~. ;e~:~~~~~~~:n~Ý~h :~~Iil~Ch. Nemohl pro:o Vš~možno poza~?v,at, dlu . Vídni požado,va,tj od žalované placem ~ Kc,
o~ec~ý Po~~Slp'l~lžau;~~~t:etak česko-slovenský erár teprve podle zakona
. I . " 151/2,9 a neni zde proto proml,čem.
nybrz m
Čí's. 26/29 a um uvy CI'S.
'.
. .
, .'
o něž
·
•.
s' 'I .S o u, d nevyhověl' dovo,hm a uvcd,1 v otazkach,
N ejvys
tu' jde, v

t

důvodech:

.
• .d
. ' pohledáv'ky na žalující ústav
V pozemkové kmze b~l prevn . s,polnc d e 28 července 1932, tedy
zapsám wsnesením okresmb-o, soudu vk~' ~ ,la ,podiuna žaloba. Toto
j'ciitě přede dnem 3CJ.' července 1932,
.Y.t. y řed vynesen,ím rozsudk.u
'
b I
oei práva za; sporu j es· e p
I
u,-,nesem na y'Ů' m 'I. ~
d' I . dporovati! pro nedost'atek 'p at. v první 'st'Olió. PlatnosÍI pre"o' u ne ze o,, § 177 ák č 26/29 Sb. z.
ného ti,tu,lu, neboť podle ~sméh~:o,~sta~~:avu maj~t~'k, 'který připadrt"
a n. »přejde do vlas~nlctvl,pensljm. ~ ~ 'ch podstat nosi,telů pensljčesko'slovenskému st<ltu z up:avy, majt, (}V Y Germaionské. Tento pře
St úmluvy či's. 151/29 Sb.
ního poji,štěnf. podle čl. 275 mlfo~\ sm ouvYOdl~
chod majetkových pod'sta1 n,asta' ep~~~9P ~ák()n čís 26/29 Sb. z. a n.
z. a n. ratifikov~né dne 23. cerv,ence . ".' kter' tť rve později podle
obsahuje dispÚ'sltlvm r:star:?ve~1 .~ t~~~:~~~love!ské~u státu, což mohl
meúnárodní úmluvy n~el pr~p~r;~u, I . b 'la meúnárodn,í úmluva již sjed"'činiti proto, že vdohe vyda'r;1' za ~na, y. nabyla tedy působnosti ani
nána, avšak nebyl,a ješté raÍl!Jrk~b~ana(;:s.~:slovenské s"mé. Avšak orkamezi státy smlnvmmt, <Unl v repu bl~e
.ejněna úmluva čís. 151/29
mžikem, kdy se tak stal? (kdy.~, ~'ů':~,~. etku a tedy též sporné ,pov SbÍorce z. a n.), ll'slm1ecml se r,rec
h~ hl, ak v pozemkové knize
hrlediwky na žal'ujídr stranu, a vdu'sledku tO.,.j, ~ téČe) vyzn"čen převod
. k návrhu Českoslovens.k.e'ho. Matll' (m;rn · s:Oc~lau'snta.v· Podlé u:stálené }udik' .
hl davky na zalUjI I , .
sporné hy,pote arm po e ·
., 1CJ327 8468 6631, 6512 a j.) jest
ka·tury nejvyššího, soudu (Sb. n: s. CIS. . , ' . o ;ávnění, ke sporu, popředpoklady prá!vní ,ochran,y ,?,arOku'd,~~JmJ~t~;ov'~ní o zci,zení předmětu
&uzovati pOdl,e doby vynese~l rtozsu,
jak odŮ!vndnn nejvyšší soud
s
sporu
(§
234
c.
řS·b
.)
ne.pač'~
~o~~t'Akti",ni
l,egHimace žalobcova je
v .rozhodnuŤl ve
. TI. S. I .

'hU
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tedy opadstatněna. Pokud jde o t' k
.
.
soud právní .záv~r odvolacího sO~d~~ ~o~~~~\~e~i ~~~~IUj~, aoval,",
~bte~i a n; mkel.dnarok na plněnÍ- ': korunách československých ~\ .
o naro j e - pouze novy věři.tel bl]' ..
,
určená. Podle závěrečného zápisu k tét~ .Y III
~tat nebo osoba .
ustad1ovení' článku 42 i o hypoteční' oh~~.~ve. v~z bod ~ruhý)
ního ústavu pro zřízence ve Vídn.i pr~t/ žal, avce, Vseo.be~neho pensij_
čl. 42 nemzlišuje jednotlivé platehní ' k o'vane <lJk.cI,?ve společnosti.
jednotlivé věřitele, nýbrž obsahuje :~va~ y, ,dobu Jejlch,splaTnosti a
? všec~ pohledávkách, pokud přešly na s~~S:~~I:v:nstý~~~; n~~t<lJno:nf

Pc

~;;:c~~ ~~:~~íl!:~I~ .~~~,~oác~stt~o;~~~vm:USi ,býti

dluh. (celý dl'~h)" u
m.ohl žalující ústarv domáha'ti z<lJplacenl ~~~hkYCh'čJd: ak o. t?, kdy .
nach na žalované firmě, a . ro řešení t'
u, v es os ov~nskJch koru.
ze dne 29. března 1924 nab0a meziná ~t~ o:az~ ro~h~du~e, ze úmlu'Va
1929 a v československém státu ,/~ ll! puso ~Og,(1 az dnem 14. srplla
a nařízení dne 19. října 1929 V 'd\Inn.oslt pubhkac! ve Sbírce zákonti .
žalující ústav p.odati s ús ěCh;~ ."m nemohl československý stát ani
v korunách československ~ch a ~e~~~h~u t~:<liplaCe'~í .dlu~ných a,nuit
doby. Žal'oba byla podána dn e
.' u z započl,tI běh promlčecí
letá promlčecí lhůta ani od 14 ;~pn~e7~;~e 1~32, takž~,:neuplynula tří
třeba se zabývati otázkou zď . t
' a~" 0;1 19. rtjna 1929, a nenosti mezinárodní či vnh;ostá~díes NPm~čecI I.hu,tu počít~ti od pft.sobo?ec~ý pensijní ústav pro zřízen~e ~~P~id~~ttneny jest nazc:r,že Všesam zal.ovati o zaplacení dlužných' ,'t k mohl p.o 22. breznu 1926
Vždyť úmluva .o Všeobecném . ensf~:'1 ':. orunách č~~skosloOvenských.·
m
byla U'zavřena již dne 29 břez~a 1J24 ustavu P,ro :nzence ve Vídni
dávka připadnouti česko;I.ovenskému st ~t' pOdlle. ni mela ~porná pohle~
1922 U • , é '
a u va u "ou .k e dll! 31 'prosinc
. zavrenlm t to umluvy pozbyl tudíž V'd • k'
" ~ "
.. e
nění nakládati se spornou pohledávkou a I, e~s y p~nsl'Jm ustav opr~v~
česko'sl.ovenskému s,tátu podle stavu, k
dme} pOVInnost od,:vzdatI JI
Po. 29 .. březn'UI 1924 di,sp.ono"ati 'S pOh"ed"::k;;emu :da;u, ~~o.čez nemahl
a .zel.mena JI zalolbou vymahatt, třebas citov1Vná úmlu"a n b I 'č'
a, y'a umnostI az v roce 1929.
čis.
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(Rozh. ze dne 31. října 1936, RV'I 1929/36.)
Srovnej Sb. n. s. čís. 14825.

Žalobkyně byla zaměstn<Í'na v ho dá' k'
.
ja'ko smluvní úřednice Žal.obou do ~f? rs ~m podnIku, žalované obce
za rok 1934 a částečně za rok 1935 ~a ~~ se. vy~laty vánoční remunerace
Vr l'C, ze narok na ni jí vznikl proOt.o,

němž byla zaměstnána, byl.o dlouholetou zvyklostí vy·
z1Vměstn"ncům podniku vánoční remuneraci a že také ona sama'
ořed,:hiLze icích letech vždy dostávala remuneraci, jejíž výšižalovaoná
žalobě namí,tla žal.ovaná též, že žalobkyni nepnsl'Oší
nn,zal]l)1IiU') nárok vzhled,em k zákazu vyslovenému v zákoně čís. 204/32
z. a n., což žalobkyně PQpřela tvrdíc, že se uvedený zá,kon na ni
jakO zamě'stnankyni obeoního podni,kiu ho,spodářského nevzt"huj e.

v podniku, v

žaloba byla zamítnllta so u d Y vše c h

tří

s to I i, c, Ne j vy š-

Š i m s o ude m z těchto
důvodů:

V § 23 zák. čis. 204/32 Sb. z. a n. (stejně v § 26 ci't. nařizení čís.
252/33 Sb. z. a n.) je stanoveno, že llsta,novení zák.ona platÍ' obdobně
pro zaměstn"nce veřejnopr<Í'vních k.orporací a ústavů uvedených v § 212
(1) ,plMového zákon1V čís. 103/26 Sb. z. a n., a tento zákonný předpis
ustanovuje, že služební požitky a právní' nároky zaměstnwnců veřejno
právních korp.orací a ústavů, na něž ,se vztahuie § 19 z<'lk. Čí,s.394/22
Sb. z. a n. nesměji' přesahovati miTUI jednotlivých druhů platových a s,lu··
žebních práv a nároků státní'ch zwměstnanců stejné nebo rovn,ocenné
ka,tegorie a stejných služebních i rodi,nných poměrů. Ustanovení, § 19
zák. ,Čí,s. 394/22 Sb. z. a n. se týká ,podle svého closlovu zaměstnanců
zemí, žup, fondů a ústavů jimi, spravova,ných a z1Vměstnanců okres,ů a
obcí, fondu a ústavu jimi spra'Vovwných, jakož i jiný,ch veřejných korporací a ústwvu. Tím, že hospodářský podnik .obce byl zwpsán do obchodniho rejstříku jako zvláštní firma, nepřestal býti části obecního
majetku, i na takové Ipodniky se vzl1Vhují předpi,sy obecniho zříeení (Sb.
n. s. čís. 13862, 5971 a j.) a zaměstnanci hospodářského podniku obce
náležejí k obecním zaměstnancům uvedeným v § 19 zák. ČÍos. 3,94/22 Sb.
z. a n., při čemž jest poznamena,ti, že žádný ze svrchu dotčených ,před
pisů nerozlišuje zaměslnan,ce ustanovené k obstarávání úkolů veřejných
a zaměstnance sjedn1Vné pro obor soukromohospodářský. Neoduvodněný
je dovolatelčin pOll'bz na Zidánlivý rozdíl v doslovu §§ 1 a 212 (1) zák.
čis. 103/26 Sb. z. a n., z nichž první' mlu"i, .o úřednídch a zřízencích
ve státních úř"dech. ústavech, f,ondech a ,podnicích státních a státem
spravovaných, kdežto posl,edni 00 zaměsmanckh veřejnopráv,ních korporací a ústavů, na něž se vztahuje § 19 zák. ,čís. 394/22 Sb. z. a n.
Z této styHsace odchylky nelze nic vyčiMi pro názor dovolatelčin, ježto
v § 1 jsou jen uvedeny jednotlivé sknpíny státních zaměs,tnancu, na
které se beZiprostředně vztahU'je ust"novení platovéh.o, zákona čís. 103/26
Sb. z. a n., 1V žalobkyně nenÍi státní, :nýbrž .obecní za,městnankyn,í u"ee
denou v §§ 212 (I) platového zákona čís. 103/26 Sb. z. a n., a z tohoto
předpisu nelze vyčísti .omezení, že se týká jen takových zaměstna,ncu
veřejnoprávní,ch korporací, jež možuo naroveň klá'sti státním zaměst c
nancft.m, na něž podle § 1 zák. bezprostředně plati ustanovení platového
zákona, a nikoli též takových, které by bylo, srovnávaH se zaměstn"nci,
o kterých m"uví § 210 platového zák.ona.

1002
Čís.

-

15559

~

1003

čís. 15558.
obč.Nárok
zák.

nevinné

rozloučené

manželky na

(Rozh. ze dne 31.

zadostiučinění

podle §

řígm 1936, Rv I 2145/36.)

Žalobkyně, jejiž manželství se žalovaným bylo rozloučeno z
žalovaného, se domáhá na žalO'vamém podle § 1266 o. z. zadostJ,uéině,ni
placením měsíční renty: N i, 'ž š í s o w d y uznaly podl'e žaloby.
Ne j vy Š š í s o u d ulOžil prvému soudu nové j,ednání a
hodnutí.
Důvody:

Zákon při'z,nává v § 1266 obč. zák. rozloučené bezvinné IU"""'",,;e
nárok na n<Í'hrad'u ško.dy, když ji-skutečně ut,pěla tím, že následkem
rozlluky ušlá jí výživa a že, pokud nemá, poku'd se týče nemůže si za ni
?patřiti jiné do,statečné náhrady. Názor ten nemůže hýtí po právní
,stránce ztoto,žňován s manželčiným nárokem na poskytování jí výži'v_
;ného podle § 91 o.bč. zák, třebaže může býti dle o.ko,lností případu
! s ním obsahově totožným. Podmínky tohoto. nároku 'na odškodnění jsou
/ také jiné nežli po,dmínky nároku na výživlné. Vždyf
man_
I želka rozlukou škodu vždy utrpěti ani. nemusí. Její škoda nemUlsí také
I
v
u'šlého výživného, když podle okolnO'Stí
rozlUlkou nabýti tř"ba zase ii výhod zbavujíc se 'P'Ovilnnosti pří.s:pívati manželu ve smyslu' § 92
zák. svou pracÍ' v domácnosti, a' tomu pod.
I Při stanovení náhrady manželu podle § 1266 obč. zák. jest při'hlížeti
J~,~,éiktomu, ,co, nevinná manželk!l.ie~tpřip!ldněn,ynLs to samostat~

I spoči'vali

hodnotě

obč.

I

I

mzloučená
může

ělati

o.t.Ů'

'tečnou

-, noupfaCf§í:VY'.d
jí.p. r..
. n a.·. h. ra.d.U.. z.a s.. kU.
U.Š.IO.II jí v.Y
'' 'z,,,,1" štall1ovi,ti, jen v téa,jes.!
výši, poktťd"se jí' nedostává vtžlyy z vlastního
vý1dělku. Néjiřlcná,n'u'proTO"v Íívahu iějoill;éiú'aiilhledisko §1n"obč.
/' '·zák":,že mamžel jest povimn k
manželky bez ohledu na její vlastní
I vý1dělečné zdroje. V souzeném případě namíta,1 žal'ovaný, že žalovaná
I rozlukou ma,nže.Js.tvi žádnou škOdu neutnpěla. Uplatňoval, že rozlukou
i nephšJ.a o výživ,né, ježto- za m"nžel'suví na její výživuYl!gec
I "přispíval,,,že žalobkyně za manželství stejně jako před ním i po něm
vždy se sama vyživovala z vlas!nkh" prostředků a přijmú a že naopak
o-nacelým svým tém"ř dvojnásohným ,služebním platem, než jaký měl
ža'lovamý, přilspí'vala dn Společné pokladny, kterou za manžei'Ství se ža"
IObkyní měJí., takže tím při'spívala ona sama na výživu žalova,ného část
kou téměř 450 Kč měsičně. Toto břemeno že jí rozlukou odpadlo a že
mŮže nyní celého svého. pllatu, používati pw sebe, takže by navrácení
ve Mav, který byl za mall1želství, znamenalo 'naopak její finanční poškození, že žalob-k}'ně i za ma'nžel,ství, obstarávala si všecky své potřeby
vždy sama, hra'dila náklady na společnou domácnost, pokud jaké byly,
a také zejména i nájemné z bytu vždy sama platHa. Rozhodným tedy

výživě

ničim-1le=-"

., .
., lohk ně utrpěla rozlukou ve skutečnosti
, souzeném případe Je, zda za '.
y. ledkem rozluky na tom hospo~
v "'lou konkretní škodu a zda Je nas " I'. t .
má proto odvolacl
urCI
" t . byla za manze s Vl..
I k
·d '-rsky hůře, nez na om.,
_
'd'l' že žalobkyně by roz uou '
a .,
k d cela vseobecne u,va ,
. '.. . k na
soud zato, po u z.
"alovan'm nebyl uspokojen JeJI. n~ro
'úpěla jl'nak skodu, kdyby 7;,_ ./ který spatřuje za Isoucl duv?dem
podle § .1266 o' c. za ., 'hradné viny žalobcovy a zamku
z právu již vyslovemm rozluky.z vy.. k )ohlíží J'ako na ekVivalent
1'0
. "..
kud na tento nam I
b" 'k
. nároku na vyzmne "a pO' ~.
b žaJ.obk ni ve smyslu § 91 o c .. za .
·nl·klé povinnosti zal'Ovaneho, a y
. Y I tV'1 skutečně ani nedalo a
za
- b - b se tak za manze IS
.
_..
., ". č' t
v živo,"al, a to tre aze y
. , oem na větší s"é pnJmv vetsl a'stkbas
naorak sama
vzešla-Ii žalobkyni ..,rozl"u,ko
ll
. kou na domácr;ost pnsp!~al~ ... ro us . ak;'~ohtif v důvodechva]lade
skutečněněfa!kahospo~arska~~m~hbael polřebKé. skutkové zEš!enl,~o
'ného ro,zs;U'dkuodvolaClh~, S?y
k náml.tkám uplatňo,vaným zaiOvan~m,
něvi'dž
zejména nebylo pnhhzeno d k, hlediska shora naznačeneho
takže nemúže býti n~padeny rozsoU!.e s

Mylně

Uadostiučinění

žalobkyně

;Zhl~dudek

spolehli,vč přezkouman.

čís.

15559.

,.
t ánce věcné disciplinární nálezy
Soudy
nemohou,pře~~oum~at\~~t::oveným
u obce podle předpisů
vydané
proti
obecutm uredut . m
1
., čís 113/26 Sb. z. a n.).
" "'h n'lezu.
.
. ěn k vydání
propoustecl o a
. v • nar.
Vládní komisař
jest opravo
'

, (Rozh. ze dne 24.

říljn1

1936.. Rv I 2090/36.)

.
". 2670 5911 4690 6494, 14691.
SrovneJ: Sb. n. s. ~IS.
'," t '. u ~alované obce ve služebním
žalobce ,přednesl, :-e byl ~am~~ ~~n z. a n. 'a že byl, ze služeb ~bce
postavení podle vl. nar. .ČIIS; 1.3/ 'kl' d' kusého a ~mate.čného dISCIoropuštěn
vládnim kO~'I,sarem ~a za . asl'~žebni poměr nadále trvá, do:
' . . 'h _.
'1 Tvrde proto ze Je h o
.
I ' P vy
phnarm o n~en .
.
.
'I cení dlužného služebmho p a,u.
r.
máhá sena zalovane ObCl zap a .
d .. č' slečně v,"hověl vychab
'tl o do vol a c, 's o oU Jl a
J
h d ,.
s o II d žalo oll zam' ,
,'_ d'sl'plinitrní nález resp. roz o nUII
.
" h názoru že -muze II C
I' , 'h ří
zeje 2 pravO".
o.,' l~lcllil"en:
"':'"na za'kladě provedeného dl'sqp IInarm o _
vládníhO'
kO'mllsare_.
zení p'řezkoumávatJ I vecne.
t..
o ni'ž
N e j v y Š š i s o ud nevyh ovev dovoláni, uvedl v o azce,
,I

•

•

v

tu jde, v

d

ů vod ech:

It

.
".
b I žalobce ustanoven podle vl. na~
Podle vlastního sveho prednesu.
'eho 'služební poměr posuzo~ah
řílzení Č. 113/26. Sb. z. a n;"pro.to Jet UlJ iv do služeb žalovaného me~ta
podle ustanovenu tohoto nanz~m. V~"o
to vstupem také ustanovemm
podle
tohoto
nařízení
,p~?r.oblll.,~e
J~zp:rdí'sCi'Plinhnilch
trestech podle
tohoto na,řízení, upravu11clm f1izent,

l

~ Čís.

15560

~

~ čís.

15560

~

1005

1004

§ 49 dt.

nař.,

a dále i ustanovením o suspensi a o di-sciplinámím
puštění (§§ 51 a 52 cit. nař.). O tom, co pokl·ádati sluší za dO"state~'n{,'
důvod k propuštění zaměstnance, rozhodují výhradně na základě
dených ustanovení s hledi'ska hmotného práva obecní orgány k
povolané a jim nadHzené úřady spnivní" nikoli však sO"udy. Nález
pou'štěcí jest totiž pokládati- za úkon veřejnoprávní moci, obci přislu,še,.i
jícÍ. Takovýmto nálezem je tedy soud vázán ..při, posu'zování
stránce hmotné a nelze mu prováděti důkazy o tom, zda zaJO'(lce
tečně se prohřešil proti služebním povinnostem. Toliko, pokud jde
o stránku formální, lze nález přezkoumati, totiž byly-li zachovány formální, náležitosti pro provedení disciplinárního ří,zeni platné (§ 49)
(srov. rozh. č. 11895, obdobně i rozh. Č. 2630, 5911, 4690 Sb. n. s.).
Podle zjištění nižších soudů byl žalobce obeslán k výslechU' a byl také
po sdělení mUl četnk'kého oznámení podrobně o obsahw jeho vyslechnut
vyšetřujfcím komisařem, podal též svým obhájcem písemné vyjádřen!
o skutcí'ch za vinll mu daných, 'byli i, další svědci slyšeni a podle výsledků celého disciplinárního řízení' ,byl pak nálezem vládního komisaře
propuštěn a nález žalobci doručen. Dovolací soud "Schvaluje právní názor, že slova v § 49, odst. 3 cit. nař. »0 ústním jednání se sepíše protokol« naznačují jen, že o výslechu jednotlivých osob za vyšetřován!,
jež se koná ústně (§ 49, odst. 2 cit. nař.), má býti sepsán protokol.
Vládní komisař by,1 v tomto případě oprávněn k vydání propouštědho
nálezu, ježto šlo jen o opatření, běžné správy bez zásahu, do majetkového stavu obce a jeho podstaty (obdobně rozh. Č. 6494 Sb. n. s.). Je-Ii
tomu tak, stalo se propuštění dovolatele formálně bezvadně a jest proto'
i soud jím vázán.
Čís.

15560.

K čl. 126 obch. zák.
I bezvýsledná předchozí berní exelruce stačí.
Polrud stačí i vážný pokus o mobilární exekuci.

(Rozh. ze dne 4. listopadu 1936, R I 1183/36.)
P r v Ý s o ll' d povolil vymáhajícímu věŤilÍeH ~ československému
státu: ~ exekuci za,bavením práva, jež :povinnému jako veřejnému' obchodnímu spole,čníkovi veřejné obchodní, spol,ečnosti Sch. přísluší, zejména na vydání podílu na jmění- společenském v případě zmšení společnosti, vydáním zá:povědi povinnému, aJby se jakéhokoliv nakládání se
zabaveným právem zdržela a vydání zápovědi veřejné obchodní společ
ností Sch., aby povinnému ze za-baveného práva nilčeho neplnila. R ek u r s 'll í, S o u d k reku'rsUI poddlužníka exekučnímu návrhu nevyhověl.
D ů vod y: Podle N. 119 ob-ch. zák. má společenské jmění v prvé řadě
slou:žiti k u,spokojení věřitel'ů společnosti a exeku'ce může býti' vedena
na podíl dlužníkův teprve tehdy, když byl' podán důkaz, že exeku:ce vedená na soukromé .jmění' společníkovo zcela aneb částečně zústala bez-

. ..,
,
'ak důkazu takového nepodala, předlo,žil~
výsledná. vymahaJ,~' s~:a~a, ~s výkonu mobilámí exekuce. Tato spra.v nt
pouze přík~z berm, o ur~ u , ledná neboť podle osvědčení měst&k~hO
exekUlce zustala vsak ezv~
vykonavatele na pří'kazu samem,
úřadu obsaženého v rel~~J'" ~~n~ toho plyne. že exekuce podle čl. 126
' b snad zde nebylo dostadlužník v D. nebyl a nenI ,ase "
obch. zá;~. ~e~ůstala bez.vy~led~~I~~~~~'y Z~y~ál1ajídho věřitel;" ,nýbrž
tečného JmenI ,k ~,s~Ok.?J.~n; !edl exekuci proti dlUlžnílkovi v mIste,. kde
. proto, že vymahaJIc~ydvef; e d'ž exekuce neměla a nemohl-a míti nIkdy
I, t u.'
stěže'ní zásady § 54, odst. 1 a 3: ex. r.
nikdy nebydlIl a, ne
. úspěchu, neboť lIm byly Pf'u~eny kuce ~abavením práva dlužníkova, zeponěvadŽ návrh~ na '~ovo enI :x~ s olečenském v případě zmšení spo:
jména na vydám pod;-Iu ,nad Jm~t~ p dle ~ 126 obch. zák., neměl prvy
lečno sti , schází nutny pre po' aJ' po
•
oud exekuCÍ! povolIlI.
s
obnovi,1 usneseni prvého ,soudu.
Nejvyšší' soud

'h;

D ů vod y:
'.
v dání, tak zvaného vypořádacího
podmínkou povolen,l exekdulcečlna126Y obch zák ve'.řejného společn.íka
podllu po e '.
.'
, . , , spo
'da'cního
I'k
t VI'
~"..'
lč 'k"
provedl na soukrome Jmem . jest, aby sou'kr~my v~r!tel spo. e nt. u':sní' soud v souzeném .případě vl~
le·čníkovo
bezvyslednee~ek~:C':. ~~~tUl' rovedl' sice ·správní, exekuci
VUČI
.
"'ťní že vymahaJlcl ver! e· p
., ' d
cháZt ze ZJIS e"
, , ' k .. t
byly porušeny 'stěžeJ Dl zas a Y
povinnémU! bezvysl~dne, ze,vsa
v~~ena exekuce ,proti. povinnému
. § 54 č. I a 3 ~x. r., protoze ab~eb dlí S názorem rekursního sou~u
v mí,stě, kdeJl.,k~y ne?ydlIl..
Yerni exekuci proti daňovému dluznelze souhlasitI. slo pre~ev.Slm ob, bemi nebo exekucí soudní, (§ 343
n~kovi, jež může býti vym)aha,n~ř~~e~~~~OČiVŠi v tomto případě o exekuci
zak ..č. 76/27 Sb. z. ~ n§.
příslušný. Vymáhající věřitel mohl v tomt?
berm byl k tomu po e
" I ' 'k . 'jest veřejným společm
případě přeÓl~okláda0-, že/a:tvy d u~~e~_~~~z obchody provádí, mMe
-kem tuzemske s~.ol;~n~·s, I, ~r~ .v, 'mimo: ředmět, na nějž se vede
míti v tu'zemsku, Jme. Jeste movl_t~ }m;;~ dm aP proto. se vážně .poJmsil
tato e~e;ku~e, trebaze v tuzemsstu 2 téKož ~ákona). Selhal-li ten~o po:
o mobt.!arm exekUCI (§ 346, od . , I cik splněna byla .přece z<lkonna.
Ims, a zůstal-a-li tato: exekuce bez vY;"e í :';pořádadho, podílu povinného
náležHost pro vede.ill exekuce ~ha ~y, a~ři't~1 tento předpoklad- v exeku'č'I 126 obeh zák VymaJ aJI-cl ve .
b"
podl e c.
. ' . . 'b" d l':čil spi-sy bezvýslednoU! eml exením návrhU nejen tv;dll, ny ;z'~'e ':n'ezi exelmcí soudní a exekud bemí,
ku ci. čl. 126 obch., zak. neroz IS J áck Č 76/27 Sb. z. a n. nelze pochya hledic k lPředpl~um §§ 368, ~6~ z , 'adž pak vymwhající věřite,l označi:l
bovati o rovném Jich postavem~l O,nev § 54 č 1 2 3 ex. ř. neměl prvý
v návr~,;, .i další okol~o~!t .uve ene ~~Uld re,kUlf~ní,' soud vycházeje ~ ji~
soucl. pnčlny nev~ove!t na':,rhu,a, Ph zamítl nepOsoudil věc po pravnl
ného právního nazorul na vec navr
"
stránce správně.

r;'
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K otázce potřeby opakovati důkazy v odvolacím řízení.

(Rozh. ze dne 4. Nstopadu 1936, Rv l2638/34.)
V dovolání proti, potvrzujílCÍmu rozsudku' odvolaóho sOUdu wp"q"lo,,'
val žalovaný jako vadu' ří.zenÍ též, že odvol-ací soud neo.pakoval dů,l<az'1
provedené před prv.0m soudem, ok čemuž hyl povinen, ač se jinak
ll'ohýHl od skutkového zjištění. \prvého soudu, když odvolánim byla
padena správnost hodnocení těchto důkazů .prvým soudem,
Ne j v y Š š í s o ud nevyhověv dovolilní, uvedl v otázce, o
tu jde, v

, . , ,
') V souzeném případě přezkou,?al
jiná neuvereJnena rozhod,nutI .
, důkazŮ prvního soudu, Jak
. soud pečlivě napadene, hOd~ocen~il 'roč nemá poohybnosti
';,tiVOla.'." podle procesních SPI,SU, Od~~~~al '.sfulková zji.štěnl prvního
onoho ho~nbocemb adůkazy provedené v první stolici opaa nebylo proto tre ·a, a Y
.,' ,
,.• "ni11'1·
doplňoval, a dovolací- soud Je tvm vazan.
nebo
čis.

15562.

k' pojišťovny vůči pokontrolujícího šéflékaře netnQCens e
(Rozil. ze dne 4. hstopadu 1936, Rv I 2640/34.)

důvodech:

Pod dovolacím důvodem vadnosti řizení uplatňuje dovolatel názor,
že odvolací soud, í když se neodchýlí od s1<Ultkových zjištění procesního'
soudu, musí opakovatí důkazy, jichž hodnocení bylo v odvoláml na,padeno, ježto podle § 498, odst. l c. ř. s. má odvolací soud položiti za
zflklad svého rozhodnutí- výsledky jednilníl a :provedených důkazů,
v procesní'ch spisech prvního soudce a v rozsudku prvnÍ' stolice najisto
postavené, uplatňovanými odvolacími, dů,vody nedotčené. Dovolatel se.
dovol<ivá v té příčině názom vysloveného v Horově »Odvol"ní«, str. 82,
v Ottovi· lIl, -str. 38, v Kleinových »Vorlesungen«, ·str. 45 a v Neumannově komentáři k §§ 488 a 498 c. ř. s. a vyt.0ká, že odvolad soud, i· když
převzal skutková zjištění prvníhO' soudu, neopakoval dukazy v první stolid provedené po případě je nedoplnil. Názoru: 'lomu nelze při.svědčiti..
§ 498 c. ř. s. naŤÍlzuje jen, že odvolací soud má položiti za základ
svému rozhodnutí skulková zji.štění· nedotčen" odvolaci,mi· důvody, ale
tím nevylu,áu·je, že je může odvolaCÍ< soud položi.ti za úklad rozhodnutí,
jsou-<li podle jeho nkzom napadilna bezdůvodně, ,bez opakováníl důkaz.ů.
Podle § 488, odst. 1 c. ř. 8'. může odvol",cí senM, když toho jest třeba
pro rozhodnu,tí· o n1Í!vrlÍ'ch! odvolacích, opakovati nebo doplniti provedeni důkazů v ,první stolió již vykonané. Podle toho musí odvolaCí soud,
je-li uplatněn a proveden odvolací důvod nesprávného hodno·cenf dů~
kazů, pfezkoumatidůkazové hodnocení prvního soudu, j"k se podle procesních spi,sů jeví, a shledá-U pochybnosti prvního soudu, jest nejen
oprávněn, nýbrž i povinen, aby, pokud je toho třeba k vyřízení odvo~
lad-oh důvodů, nařídil,. potřebné o:pakováni a doplnění provedených dů
kazů, avšak zda a pOk"d je toho třeba, jest zůstaveno volné úvaze odvol·adho soudu. Nemělcli odvolací soud, přezkoumav procesnf spilsy
v mezích odvolacích důvodů a návrhů, pochybnosti o sprá·vném hodnocení důkazu prvním soudem a přil klonil-Ii se k němu, nebylo třeba, aby
důkazy ty opakoval, ajest tím v<ÍJzlln i soud dovolací. Taková byla stálá
prakse bývalého nejvyššího soudu ve Vídni (srovn. rozb. ve sbí'ree
maser-Ungrově n. ř. č. 5779, 5838, 6610, 6653, 6747 a 6846) a taková
je též stálá prakse našeho nejvyššího soudu (rozh. 7338 Sb. n. s. a

: .. a žalovaném kontrolujídm lékaři okresnf ~e
žalobce s.~, domaiha,~ d. 'k dy tvrdě že ho žalovaný uznal prace
mocenské POJl~ťov~r naJ ,r,a~í s ž~ žalobci.' nebyly již plac:n~ nemo~
schopným, coz me? v zap ..', lékařsk . ošetřov<ÍJn, a dále, ze zalovany
. censké př"siPěvkY a ~e ne~Y\J':ce nilsl~kem čehož prý žalobce majíd
tak učinil bez prohl~dky z~b . byv uznán práce schopn)Óm, nemohl, se
emphysem a srd~čm ch~r~, u e ohordbný jeho stav se stal trva'lym.
, nU a teprve hm se s a o, ze
~ j-rž Ší s o II d Y zamítly žalobll.
N e j v y Š š í s o u d nev)"hověl dovolilní.
Dúvody:
, .
' . . . n . ako šéflékař okresní nemoc~n.sk~
žalovany Jednal s:.zalob.c~m J~)b aby zjistila podminky naroku
pojišťovny. Tato.. ??u:zl,vala J\O ,8 U~~I~ § 95-1 zák. čís. 221/24 Sb. z.
přlslušejídch pO]Istencum ~;tČ\ n! ll'. 'h povinnosti jako pomocníka.
a n., pou'žÍ:vala ho tedr pf! ~ ne~: svyc. ovinnosti ručil by za to len
Jestliže by v této. fu?kCl ~?ruls>!~eha~ s:~í~ž nebyl 'v žMném právním
pojišťovně, mkolI vsakpnn;o za o. CI, 'k' o'išťovny proti které uplatpoměm a s nímž jednal Jen pko ,pomocnIikPh J pOJ'išlě~í Přímo by mči!
,
' l b ' ok na dávky nemocens eo .
.
'č'
noval za o ce nar
I
t"
u dopustil nedovoleneho lnu,
..
t
hdy
kdyby
se
by
Ipro
I'
nem·
,
b
ža I obCI Jen e· , ". t' kt'
'příČí objektivnímu právu ne o spe• t. j. jednání nebo opommu' I,' ere;e.
'b' ni' podání posudku třebas
T k . m činem nent' o 80 e a
'
clalnl norme. a· ovy
""ť. ě kler' měl hýti podkladem pro
nesprávného, ,nem?censk: P:JIS ~:na ~emo~enské, ani doporučení, aby
její rozhodnuti o naroku za10 c~v ani tu ne'ednal žalovaný se žalobse žalobce podrobil. operaCI, neboťk . k • ře~ oklad § 13.00 obč.záJk.,
cem přímo, ,podá~~J~ o~en posud\)~ ~ifťov~y vůči této. že žalovaný
nýbrž stále jako sefleka! nem~c~ns'd:' p tvrzeno jest tedy nepřípustnou
nařídil provedení operace, n~ yo) ~~~~e bylo předneseno, že žalovaný
novotoU' (§ 504, odst. 2 c. r. s ..
•••
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naléhavě doporučil operaci, ale i tu nejde o vědomě nesprávnou
gnosu nebo pO'sudek (§ 1295, odst. 2 obč. zák.). O ustanovení § I
obč. zák. se nemůže žalO'bce opříti, poněvadž žalovaný vůbec s
nejednal jako ošetřující lékař, nedal mu radu za odměnu. NE,bvlr
ani tvrzeno, že vědomě dal radu škodlivou. Jestliže bylo
okresní nemocenské pojišťovny nesprávné následkem postupu
ného, poskytoval mu zákon č[s. 221/24 Sb. z. a n. prostředky Je Ob'rarlě,

čís.

15563.

Rozhodnuti pO'jišťO'vny O' přístupu k Svazu pojišťO'ven
schválení zemského úřadu politickéhO'; předpisy cis. nař. čis.
239/14 ř. z. nebyly v tomtO' směru demgovány předpisem § 6 cis.
čís. 6/17 ř. z.
Schváleni zemskéhO' politickéhO' úřadu, týkajicí se přístupu po,jišťO'vrlV
k Svazu pojišťO'ven, případně rO'zhO'dnutí ministra soc. péče podle
odst. čl. XIX. zák. čis. 268/19 Sb. z. a n. nemůže býti nahrazeno
jiným aktem příslušnéhO' nebO' i nadřízeného úřadu, v němž by bylO'
spatřO'vati schválení (přikázání) mlčky, ani skutečným výkonem práv
povinnO'stí vyplývajících z členství Svazu pojišťO'ven.
(RoZJh. ze dne 4. listopadu 1936, Rv I 2641/34,)
Správní komise žaJujíd okresní nemocenské pojišťovny oznámHa ža,lované Jednotě nemocenských pojišťovadch ústavů, že vypovídá člen"
ství a vystupuje ze svazu, Na to žaloval'a žalovaná žalobkyni u rozhodčího soudu Jednoty poji'šťovacích ústavů na zjÍ'Štění neplatnosti této výpovědi svazového poměru a na zaplacení příspěvků za léta 1925 až
1927. Rozhodčí soud vyhověl žalobě výrokem, o jehož neplatnost jest
nyní žalováno proto, že nebylo žádné rozhodčí smlo,uvy po případě že
rozhodčl smlouva byla neplatná, že rozhodčí soud překročn hranice
svého úkolu a že rozhodčí výrok jest v rozporu s předpisy dOllmcovacího
práva. V prvém směru uvedla žalující, že individuální rozhodčí smlouva
nebyl'a mezi stranami Ulzavřena. Rozhodčí soud byl svolán žalovanou
podle § 25 jejkh stanov. Tyto stanovy se vztahují jen na členy žalované,
žalujíéí však nikdy nebyla členkou žalované, poněvadž její usnesení
ze dne 23. května 1917 o' tom, že přistoupí k svazu, nebylo učiněno
před~psanou dvoutřetinovou většinou a nedostalo se mu také potřeb
ného schválení zemského úřadu politického jako úřadu dohlédacího, jež
nemohlo býti nahrazeno konkj,mdentními 6ny, obzvlášť ne tím, že žalu..
jí!Ci byla vedena ve statistikách v mini'sterstvu sO'ciální péče. P r v Ý
s o u d žalobu zamftl. O d vol a c í s o li' d uznal podle žaloby, D ů
vod y: Prvý soud správně dovodil, že rozhodnuti o přístupu k žalovanémm svazu, které by podle § 4 stanov žalované příslušelo valné hromadě ža.fmjírcí pojišťovny, přirpadlo podle § 1 cílS. nař. ze dne 6. září 1914,
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o ři adě, odle § 1 zák. z 30. prosince 1917 Čís.5~4 ř ...Z;
vyvolaných válkou :představenstvu :aluJ~cl
v
dn
Rovněž správně ,poukázal k tomu, ze podle § 1 nar. mm;
pokla y'7 '" 1914' c','s 23 0 • ř z J'est k p,l<ltnosH takového usnesent
nitra ze ,zan
'." . .
, ' k '
b I
v třebí schválení zemského politického úřadu. Schvalem ta o~e ne y
P? I vně uděleno. Názor prvého soudu, že tento .nedostate~ vyslo~neh~
vy~ o'lení byl nahrazen konkludentním jednáním, Jest prltvne mylny, ~m
Sfto:aaným naHzením ministerstva vnitra, ani jinými ,nor~~I:llď~k~n~~,
c elze tento názor prvého soudu odůvoclní.ti. Schvalem ~re. m: p; .• ~
II , d . § 1 CI't nař j'est akt správního úřadu, pro kter..y platl zvlastm
vyza uJe
.., '
.
h 'I ' lčk dané
ředpisy, dle niohž vyžacluje se určité formy a Jest sc v~ ,em m' y"
,
P" ~,slné jen v ur6tých případech zákonem stanoveny.ch. Na . ured~l
pnp nace nel,ze použíti ustanovení § 863 obč, zá~, ~m !:,hd:a, Jesth,;e
~',II~ 'est stranou dle občanskéhO' práva, tím méne 'jestllz:)de o vy~~~dn~ správní akt. Tomuto názoru svědčí judikatura neJ:,yss,h~ so~du,
'.,
.h" 7247 , 9833 , 10097 Sb. n. s. Jest ta:ke poukazah
na
ze]mena roz. CIS.
• 'I'
'č
t ' nebyl to zemský politický úřad, nýbrž ministerstvo ,socla 111' pe e,
.~Ž ~ee svých sta,tístlkách vede žalujíd ja!ko člena žalo~~ne; pro.t,; n~lze
~ tomto jednání, spatřovati konkludetni čin z;ms,kého ura~u pohtlcke!t0,
který dle § 1 dt. nař, jest povolán k schvalem ,u:snesem, o,které slo.
žalo'vaná se dál,e dovolává zákona ze dne 15, kvetna 1919',č~s. 268 5~.
a n. podle něhož jsou nemoan"ké pokladny povm~y byt~ ,členy ne~i éh~ svazu. Avšak dle t"hož zákona má TOjjhod?ouh valna hr~~a?a,
kee~terémU' svazu se pokladna má přihlásiti, a kdyz se tak v ,6 meslcloh
nestane, určí ministr sociální péče svaz, j~hož .!'Ienem se .,ma poklad~~
státi. V tomto směru však strany procesU! neprednesly mc, a z pouhe
. normy zákonné nelze vyvozovati, že žalující pokladna se stala, čI.en,em
žalovaného. svazu; vždyť dle úkona se mohla státi čl'enem t"ke )"n~'?~
svazu, a že by byl' určen svaz žalovaný bud' valnou hro~adou zalu1::'
nebo ministrem sociální péče, to ani tvrzen~, n~b.ylo. Take v tom!o pn,
padě nutno vyžadova:ti výslovnéhO' mzhodinuh mlUlstrova, a v pouhe okolnosti že ministerstvo (nikoliv ministr) sociální péče vede ;,e svý,:;h sta:
tistlÚch pokladnu jako člena žalované tednot~, nelze ,spat~o,:,ah zada:n:
rozhodnutí ministra sociální- péče. Ze vsech tech!o ~uvodt; J~st u~?att,
, usnes en'I ze ,d·ne 23.
května 1914
postrádá schval'em pol'lbckeho
'
vl" uradu.
,
ze
zemského a proto není platné. V důsledku toho nestala se za Ul'CI po-,
kladna členem žalovaného svazu, takže stanovy toho~o svazu, !,epl~t~
pro žalující pokladnu, nejde tll' o žádný p~měr sv"zo,:,y ~ nem,;,ze ~yt'
příslušným rozhodčí soud d:le § 25 stanov zalované. Tlm. Jest da:r; ~red:
poklacl § 595 čís. 1 c. ř. s. a rozhodčí vý;O'~ 'sluší, uznatI za bezučmny.
N e j v y Š š t s o U' d nevyhověl dovol,am.
..

ř z

clsci~3ě8m'im~ř~d:ých pO!ěrů

°

Důvody:

Odvolací 'Soud nepoužil my,lně ustanove.ní čl: XI~ zák~na Čí,s. 268/1 ~
Sb, z. a ll. zaujímaje stano'visko, že se vyzaduJe vyslovneho rozhodn?,tI
ministra sociální péče o určení svazu, jehož ,členem má se pokladna statI,
Civilní rozhodnuti XVIII.
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nerozho<;lla-li valná hromada o přístw u k
'
.
,"
v r~zporu Se zněním zákona, jak se ~ovola~~f~~·:oto. stano~I'S~o
~an: u;;tamovení třeba správně vykládati tak.
. flne do~m~a., ,
mlmstr
je-ll dana ,podmínka tam, ur č ena' - rozhodne, ze
z .•
d" soclalm peče , " •
voJ.ací soud ani nevycházel, z opačného' t
. ure m povInnosti, a
, dovati výslovné rozhodnutí ministrovo« s vanovlska. Slova »n~'tno
,
~namenají, že k tomu, aby byla' žalohk n.rozsud~~ odvolaClho SOudu
I v tomto případě je za' otřeb' , I
' Y e po zaKonu členem svazu
péče. Prá~ní vývody do~olatelt vY;"oy:eho rO,zho,dnutí .•ministm sOciální
ni,strem« a »mini-sterstvem'" prYo' .e) ,nespra~ne rozhsovaU mezi· »mi~
,
r senl Sporne p' . ť k
rozhodujídho významu. Ze správnosti
' 'h
ravnl. o az y nemají
potřebi výslovného rozhodnwtí minj.str/~~v~.'i ~ st,":.novlsk~; ~e.ie zakladny k některému sva2lU ,I
•.
cla OJ, pece o pnkazani povedení statistických sezna~l/~;' ze J~st nerozhodný~; pokládá-Ii se ,
přisvědčitj. právním vývodům aduko~ ~;'~I'str,: nebo mlnJ.sterstva. Nelze
k svazu ze dne 23. května 1917 ~vo adf.'h Y; ze r~zho.dnutí o přístupu
tického úřadu. Sama skutečnost žep? 1°.. a,O schvalem zemského polikladatelek žalovaného svaz ' ' e za ~JIC" strana byla jednou ze zakonu členství, nelze spatřoviti~~~~~razť~e sohvále?í a ve faktkkém vý_
nosti rozhodnuti žaluj!d stran o .,n~s rele.vantm pro PO'SOuzenÍ' plat- '
rozhodnuU pro chybějící nál~ito~~ls,up,u'~ zaIovanému svazu. Je-li toto
nemů'že býti tato neplatnost zh'
s~rav?"ho. a~:u s~hválení neplatné,
platnosti a jednali nehledice n~jena bm'J e SI zaJemmcl nepovšimli nevaná strana toho, že schválení t onen .,ne ost~tek. DovoMvácli se žalo_
~íte i schválení rozhodnu~í o př~s~;: ~~~~vane~? sva~~ o:bsahuje impli 7
zalovaného svazu mohlo b T
'
'
, no ~' uraznlÍl, ze o stanovách
• I " ,
Y I vyneseno platne usnesen' . b
.,
.
,.1 I ez pnstuplt
za UJI'CI pokl-adny, tedy al1i o sch 'I ,.' r'
hledě k tomu, že 'jen výslovllé s~~ ~~I l:mp;~I'te ~e.muze, býti řeči, neMýH se žalovaná jako dovolatelka va eO!, mu:,e byh uznano za platné.
novi'sko, že CÍ's. nařízením ze dne 4 'le~,::ta;;Jl'C ~ do~olání právní staustanovení 2. odst. VIII čl t h t ' ., a , 17 č's. 6 r. z. - a to podle
"
'.
. o o o nanze'll! - ,pozb I 'č'
'.
Plsy CIS. nar. ze dne 6. září 1914·' 238.
Y Y u mnosh p'fed7. září 1914 č. 239 ř. z. a že, ot CI\ 'I ~. z. a nař. min. vnitra 'ze dne
o přístupu k svazu nepodlé~~lo o s~ ~~ e~l rozho~nutf, ža.lujicí pokladny
P.odle. cit~v~~ého odstavce cis. ~~/a6 e7~ z;mskeho pohti~~~ho ú:a?u.
p:edpI'sy, Jez JSou v rozporu s usta;lOve~í t'h z. pot~yly, uClnno'SÍl Jen ~
vs~k..neienže neni dán, al,e ustanoveni' těinh! o, ot?, nar,lzenl, tent~ rozpor
c ~ na"'zem s.e navzaJem do-,
plnuJI. Cl. IV ds. mř. Čí's. 6/17 ř
k rozhodnutí o přistupu k svazu r~sz. v~rve.m .odstavcl~ředpisuje, že
rozhodnuti valné hromady nemoce:;k? s o~fedm ve svaz Jest zapotřebí
239/14 ř. z. však stanoví podmí k ,e P? '~oy; naří'zení, čLs. 238 a
valné hromady nemocenskÝ-ch '~/d za mchz lze nahraditi rozhodnutí
vyvolaných válečným stavem ~~' ha d~n
do~u mimořádných poměrů
:ems;kfm PoJ.itkkým úřadem b I; t~dnu I'';' pred~tavenstv~. Schválení
zalulncl nemocenské pokladny O~ří,stu y. ~a~ezltosti platnosÍl ro:hodnutí
o rozhodnutí představenstva . Pk ". p~ I zalovanému svazu, vzdyf jde
správný právní názor žalované J:ed;ll: b yo do.voděno. Byl'-H by však
nost onoho rozhodnutf., vždy!' podle č,J ~I~t ~vsem. z toho dovoditi platCIS. nar. 6/17 ř. z. je zapo.

lO

třebí rozhodnuU valné hromady a nestačí rozhodnutí představenstva.
Zaloval1á správně cituje ,sice předpis čl. XIX zák. ze dne 15. května 1919
čís. 268 Sb. z. a n., podle kterého jsou nemocenské pokladny povinny
,býti členy některého sva2lU nemocenských pokladen, mylně dovozuje
však, že odvolací, soud - nevycházeje k tohoto textu zákonného ustanovení - , zastával názor, že na základě tohoto předpisU' bylo l1utné
nové rozhodnutí o přístupu k svazu. Odvolací soud - jak z rozsudeč
ných c\ůvodů najevo vychází - měl na zřeteli tento text zákona. Nelze
však .správnost stanoviska žalované odůvodniti ani, tímto předpisem.
Nového rozhodnutí pokladny o pfí.stuipu resp. rozhodnutí ministerstva
socíMn! péče podle poslední věty XIX článlm nebylo zapotřebí, byla-li
poki,adna již členem některého svazu na základě platného ll'snesení'
o přístupu, není však tímto zákonným ustanovením zhojena neplatnost
dřívějšího usnesení, pokladny o přístupu, třebas byla členská práva a
povinnosti na záJkladě neplatného usnesení o přístupu v době účinnosti
tohoto zákona vykonávána. Nenahrazovalo by platné usnesení o pří~
stupu a tím méně mohlo by působiti ex tunc, kdyby zemský úřad později, v roce 1926, vyslovil opačný právní názor. Z těchto důvodů jest
správný právní názor odvolacího soudu, že usnesení žalujíd nemocenské
pokladny o přístupu k žalovanému' svazu je neplatné pro nedostatek
schválení, zemským politickým úřadem, byvši usneseno představenstvem
pokladny. Skutečné vykonáni práv a povinnostÍ' člena svazu po jistou
dobu před účinností a po účinnosti zákona 6s. 268/1 9 Sb. z. a n., nedostatek rozhodnutí ministra sociální péče ve smyslu ustanovení poslední
věty čl. XIX tohoto zákona, domnělé schválení, dané prý implidte schválením stanov žalovaného svazu a vedením žalwjíci pokladiny ve stati,stikách ministerstva sociální péče jako člena žalovaného svazu, nemůže
platně nahraditi předepsané schválení zemSkým politickým úřadem resp.
rozhodnutí ministra sociální' péče. Udělení tohoto schvállení resp. rozhodnuti ministra sociální péče je formálním správním aktem, vyvěrajídm
z výsostního právil! státu, vykonaného úřadem k schválení resp. k rozhodnuU podle zákona povolaným. Vyžaduje proto formáJ.ní rozhodnutÍ'
tohoto úřadu, týkajíd se výslovně onoho usnesení, jež podléhá schválení resp. přlká!zání pokladny k některému svazu, a nemůže býti nahrazeno jiným aktem ani, přislušného, ani jiného - třebas nadřízeného úřadu, v ,němž by se mohlo spatřovati udiělení, schváleni m],čky aneb
implicite resp. přikázání' ke stavu, ani vykonáváním ,práv a povinností
na základě nes chváleného usneseni s vědomím příslušných úřadů. Usta~
novení § 863 obč. zák. tu vůbec nepadá na váhu, protože fonnálni
náležitostí l\právního aktu, týkající se výsostní moci státu, nelze posuzovati. podle pravidel občanského prá!va, ale' jen podle pravidel a právních zásad veřejného práva, nehleoic k tomu, že ono ustanovení, ani
nechtělo upravHi projev vůle úřadu jako výkonného orgánu státu. V nedostatku právní účinnosti přístupu žalujíd nemocenské pokladny k žalovanému svazu není dáJ11 právni podklad k použiti stanov žalovaného
svazu a tím ani k tomu, aby ustanovení § 25 stanov bylo UClnáno za
smlouv\.l o rozsudím mezi liP ornými stranami.
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Úmluva o - jinak nedovolen' ch _
'"
,
,
IOUčena u věřitelů, jimž přísluší nlrok n zvlas~ruc~ VY~~ch není vy.
práva vl~stnické,ho až do úplného zaPI~~ucenl (věntelu s výhradou
Jde vsak o umluvu neplatnou jest!"
• •
.
~ výhract,0u vlastnictví vyrovnacím'u dIU;;k::' veř~tel, Jenž prodal ZOO-Li
ze kupn! cena byla zaj~ěna rukojemstvím ~ ~ al tbéto ~h~ady.~a to,
e oso y, shblV pn tOIll
hlasovab pro vyrovnání.
(Rozh. ze dne 4. listopadu' 1936, Rv I 2931/34.)

žal,ohkyně se vzdala vlastnického ráva "
. .'
•
dodanemu vyrovnadmu dlu'žníkovi (d", p
; jez SI. vy'h~adlla ke zboZí
vyrovnací řízenÍ'), a učinila tak za t~IV:, ~\O jeh? JI~em bylo zahájeno
za Zaplaceni zbytku kupní ceny za ~no e ta 9.van l ~rev~a,l rukojemství
zavázala, že bude hlasovati, r
' ,z 0:1, pn cemz se žalobkyně
namítl žalovaný že ujedn~n~ vf:o,::,nan!, cOz také učinila. Proti žalobě
jež je na něm v' máhána:
I, jlmz ,prevzal mčení za pohledávku
řádu čís. 337/14Y'r z P r' je,st nePladtne vzhledem na p. ředpis § 47 vyr'
"
v y s o u' u:mal po dl. 'e za
• l
s o u d žalohu zamHI.
o y. b
O d vol, a'
cí
Ne j v y Š š í s o ll! d nev)'lhověl dovolání.

sování pro vyrovnáni, což se také sl"lo. Věřitel, jenž si vyhradil vlastnictví k dodaJným předmětům až do úplného zaplaceni kupni ceny, má
ve v)'Tovnacim řízení dlužníkově volbu: bud' mUže trvati na svém právu
n~ vyloučení oněch předmětu, anebo se muže vzdáti tohoto práva a ,uplatniti nárok na zaplacení ku,pní ceny nebo jejího zbytku jako vyro'lnací
pohledávku,!deráiiž není zajištěna výhradou vlastnictví. Dal-Ii si takový
výrO'\maci věřitel svoupohledá"ku zajistiti rukojemstvím třetí osoby,
. ri"byl tím objekti'lně výhod, poněvadž již nejednal v mezí.ch svého práva
na vyloučení. věd (§ 11 vyr. L; srov. i obdobné rozh. čís. 6673 Sb. n. s.).
Jest proto nerozhodné, zdali, žalobkyně měla vyhražené vlastnické ,právo
ke zboží dodanému vyro'lnacímUl dlužníkovi a zdali toto zboží v době
úmlulvy o zvláštních výhodách a vzdání se vlastnického práva, bylo
u dlužnÍlka. Rozhodnutf. 6s. 8828 Sb. n. s., na' něž dO'lolatel poukazuje,
na wuzený případ nedopadá, poněvadž tam Se vzdal věřitel, oddělného
práva nabytého exekucí v době více než 60 dnu před zahájením vyrovnacího řízení, za tO,.že mu třetí osoba zaplatila vymáhanou pohledávku,
čímž dosáhl jen toho, čeho by byl docíllH il dokončením exekuce, takže
jednal jen v mezích svého práva. Rozhodla-li se žalobkyně uplatniti svuj
nárok pouze ja,ko vyrovnaci pohledáv.kul a dala-Ii si ji zajistiti rukojemstvím žalovaného, tedy uzavřela úmluvu, která obsahuje všechny
předpoklady § 47 vyr. ř.
čís.

D u vod y:
Ustanovení § 47 vyr ř čis 337/14'
to.vání zvláštních výhoď z~ neplatné, r. z. ,~rohlašuje úmluvy o poskyvyhocl na výsledek vyrovnání
,_pro~o, a.by byl zamezen vliv těchto
takový výsledť!k vyrovnáni k;- po~e~a~~ vlIv ten múže míti vzápětí
poškoditi menšinu vyrov;ack,~m~:'t ~ yn~k nebylo došlo a který muže
k ustanovení § 150 konk ř "
ver~ edU '. . o plyne z pamětního spi'su
vyr. ř. Z toho plyne že' b" r~.,se
uje.v o~s.t. ~ s ustanovením § 47
aby přivodilo jinak: v ·'sle~e~ I/OS ~n~,ÍI z~lastllI'ch výhod' způsoNlé,
těcht? vthod, jest KmlK'la o z'llr~f;;~~nl, ,~e~l~ by byl b~z poskytnutí
• ..~r o ach neplatna podle § 47
vyr. r. Predpokládá tudí,ž § 47 v
nutím zvláštních výhod a Zpu.so6~~\ffICIn?0.US.~~ViSlost mezi poskytskytnuty zvláštní výhod. Pravideln' .asovan,l' ventel~, jemuž byl,y pavyrovnacím věŤilÍelům are tím nen' e )de č ovsem o vyhody poskytnuté
nÍlCh výhodách, byl v-Ii poskytnuty ~s~b .ou e~?" a'~y úmlulva o zvlášt(§ 11 vyr. ř.), nebýI'a rovněž nepl'atnoue ~~~~CJ narok na. vylo~Čenf věci
pr~to, aby ona osoba zí.skala hla,s'ovacÍ';'
§ 47 vyr. r., doslo-lt k ni
k j,nakému hlasO'lání nežli' hez posk t~ ~~Ot. nebo a?y se dala pohnouti
Vzdala vlastnického práva jež si VYh Y d~ I k echto vyhod. Žalobkyně se
tak za to, že žalovaný :pře~zal ručení ~a I' a do~anemu zbOŽÍ, a uČinil,a
ono zboží, a žalobboně j'a'ko ne''l't'' a :!:placenl zbytku kupní ceny za
s
t'
J '
j e SI' 'lentelka se za t
'I
oVaJ I pro vyrO'lnání. Účelem této • ]i
o za,,:aza a hl'alobkyni hlasovací právo anebo _ U1Z ~vf ~[Io ~udlZ bud' Zjednati ža,
.
po u Je jlZ mda - přiměti ji k hla-

Dodatečné zjištěni padělatele směnky není skutečností oduvodňujici
žalobu podle § 35 ex. ř., bylo~1i padělání podpisu dlužníkova na směnce
známo dlužníkovi v době, kdy dostal směnečný platebni příkaz, třebas
ještě osoby pachatelovy neznal.

\0

ov

15565.

(Rozh. ze dne 4. listopadu 1936, Rv I 1H7 /36.)
V hlohě podle § 35 ex. ř. uvedla žalobkyně, že směnku, jež jest exetitulem, na základě něhož žalovaná vede proti ní exekuci, nepodepsa,la, nýbrž že její pod,pis byl zfalšován Aloisem O-em, 'který byl
také za tento čin trestně odsouzen. Odsouzeni to, jež se stalo až poté,
co exekuční titul se stal pravoplatným, jest podl'e ,názom žalobkyně no'lOU skutečnostízfl.išujídpodle § 3.5 ex. ř. nárok žalované z exekučnílho
titulu. Ni, ž š i s o u d y žalobu zamítly, o' clv o I a c í, s o u d z těchto
II u vod ů: Paděl"ni podpisu žaJ,obkY'ně se stalo při vzniku směnky, tedy
před vznikem exekučního titulu, a proto tato skutečno'st nemuže odů
vodnHi nepřípustnost eXékuce, kterou žalovaná vymáhá sVou pohledávku
dle směnečného platebního příkazu. Mohla býti po případě důvodem prG
za!hájeni (res~ního řízení a pro přerušení řízení sporného (§ 191 c. ř. s.),
kdyby ovšem žalobkyně směnečné námitky hyla "čas a s.prá'lně proVedla, Že tak neučinila a námitky byly proto odmí,tnuty, je pro spor nerozhqdné .• Odsouzením Aloise O-a pro zločin podvodu paděláním podkučním
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pisu ž~lobkyně na směnce. byla jen zjištěna okolnost padělání podpisu
na smen,ce pachatelem AIOIse,m O-em, cOž žalobkymi' dle obsal>u námitek
bylo z~amo. Prot~ odsouzem toto není; 'skutečností, která by nárok ža,.c
Jobkyne, pro kt~ry exekuce byla povolena, vůbec zrušila nebo mu vy_
konatelnost odmmala.
Ne j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

,

Po práv,:í stránce posoudil. odvolací sOlld věc správně, pokud uznal,

z~ pro ,tuto zalob,u o~nače.no? Jwko žalobw podle §35 ex. ř. není zákon_

ny'~~ p,redpok!adu, a Je zeJmena souhlasIti s jeho názorem, že dodatečné
zJls~em tresŤmm rozsudkem pachatele padělání směnky v osobě Aloise O
nem tou skwtečností, jež by nárok žalované zrušova],a nebo zastavo~
vala a kte.rá by n~stala po ,vzn!ku exekučního tílu,lu, neboť padělání
dovolatelčlna podpISU na smenkach bylo tu' a také bylo jí známo v době
kdy., dostala směne~ný plateb~ni. ,příkaz (4 ..listopadu 1931), tedy před
vzmkem pravoplatneho exekucmho htulu a je nerozhodné zda již tehdy
věděla, že pach~telem jest O., či zda se', to dověděla až ,později, a kdy
t~n b~l vlastne odsouzen. Osoba padelatele podpisu nemá tu' práv,
mho vyznamw.
čis,

15566.

, K zn.z~i s~l~vniho zástavniho práva ke stavbě podle § 435 obě.
zák. ulozerum hstiny u soudu se vyžaduje mimo náležitosti předepsané
~ 3: odst. 1 ,?a!lzení ze dne 26. března 1916 čis. 87 ř. z, též dů k a z u,
ze Jde skutecne o stavbu vystavěnou na clzímpozemku s úmyslem aby
na něm trvale nezůstala.
'

(Rozh. ze dne 4. Hstopadw 1936, RII 313/36.)
. P r v Ý s o u d nepovolil věřiteli na stavbě, o níž věřHel tvrdil, že
jes~ st~vbou podle § 435 obč. zák., zřÍ'Zeni smluvního zástavního. práva
ulozemm lIsÍlny II soudu podle § 451 obč. zák. O ů vod y: Zástavní

p~ávo '~e s!~vbě ~a, cizí~m p~zemku zří'z~né může věřitel nabýti toliko
t~hda, jestlIze dluzmk pred tlm nabyl prava vlastnického ke stavbě na
cIZÍm poze~ku z~ízené uložením listiny vypravené náležitostmi. §§ 432,
433 obč. z"k. (VIZ §§ 451, 435 obč. zwk.) II soudu, což se nestalo:
Rek. u r sní s o u d . jeho žádosti- vyhověl. O ů vod y: V § 451 obč,
zák. .lest ustanoveno, jakým ~ůsobem se nabývá zástavního práva k ne"
mO~ltos~em, které nejs~u zapsány v knihách a ke stavbám, při čemž nenL
v zakone ustanoveno, ze by podmínkou bylo, aby byl n8Jp'řed proveden
ve smyslu § 434 obč. zák. převod vlastnického práva na dlužníka.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení- prvého sowdu.
O ů vod y:
Podle § 3, odst. 1 naříeení' ze dne 26. března 1916 čÍ,s. 87 ř. z. jest
sou:du zkou'l)1ati žádost podanou podle §§ 435 a 451 obč. zák. v těchto
smerech: 1. zda sta\Cba, jí,ž. se l'istina týká, není zapsána v žádné pozem-

-

čis. 15567 -

i5568 -
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ko"é knize, 2. zda má listina :předepsané náležitosti a,,3. z9a nenj, I?ochybnosti o osobní ~působilo~H navr~ov~te.le a P?l?npade smlu.vmch
tran nakládati s věCI nebo o jeho opravnem podatI navrh (srovnej § 94
~íS. 2 knih. zák.). Stěžovatel (vla,s~ník pozel;'k~) nevytýk~, že by poslední dva předpoklady nebyly ~plneny. Prvnl predpoklad, ze stavba --:
totiž v tomto případě nouzový domek - není zaps~~a v. poze~k?ve
knize, jest prokázán kniho;ním lustn:,m, neboť v :adostI a ~ejmena
. v dlužním úpise ze dne 21. brezna 1936 jest uvedeno, ze nouzovy d9 mek
není v :pozemkové knize vyznačen, a 'knihovní lustrum .potvr~uJ.e, ze to
souhlasí.. Ale tím neni, vyloučeno, že jest třeba ještě důkazu, ze Jde skutečně o domek »noU'zový«,. to jest o. ,stavbu vystavěnou na cizím pozemku
s úmyslem, aby na něm nezůstala trvale, neboť to plyne z §§ 435 a 43~
obě. zá:k., které rozlišují mezi nemovitostmi nezap·sanými v pozemkove
knize a mezi pouhou ,stavbou vystavěnou na cizím pozemku s úmyslem,
aby na něm nezůstala trvale. Tento věcný zwkonný předpoklad nem~~l
býti změněn nebo odstraněn pouhým nařízením. Žadatel ,?epoda!, v zadosti tento důkaz, bylo proto dovoladmu rekursu vyhoveno, amz bylO
zapotřebí zkoumati, zda se vyžadu1e důkaz i o tom, že Františ~k a Františka H., proti nimž směřuje na:bytí prá,va uloženim l'istiny, JSou vlastniky nouzového domku.
čís. 15567.
Veřejná

obchodní společnost není opr~vněna poda~i o!,>r~V?é prousnesenlm vydaným v exekuCI vedené proh vereJnym spo-

středky proti
lečníkům.

(Rozh. ze dne 5. listopadu 1936, Rl 1061/3·5.)
P r v y s o II d nevyhověl návrhu vym,;hajídho věři,tele na pokrav exekuci navržené a povolené proti veřejným společníkům veřejné obchodni společnosti a odložené proto, že, povinná stran~ podala
na vymáhajícího věřitele .žalobu podle § 35 ex. r. Rek II r 's nI. S o II cl
návrhu vyhověl.
N e j vy Š š í 's o II d odmítl dovolací rekurs pod8Jný do tohot~
usneseni, veřejnou obchodní společností, jejímiž veřejnými ~polečniky
povinní bylL
O ů vod y:
čování

Exekuce, o její,ž pokmčování, jde, by!a,:avrže,:a a po,:ole~a pro!i
společníkům firmy W. N., mk?h p~~Íl: této f~rme, saI?e.
Ježto tato firma neni zúčastněna na exekUCI, o nIZ jde, nenI opravnen~
podávati opravné prostředky proH usnesením vydaným v této exekuCI
a'bylo její dovolací ·rekurs odmítnou1i jako ne:přípustný.,
veřejným

čis.

15568.

Z exekiuce vedené proti malOživnostntkovi jsou vyůaty psací stroj
s ·přislušným stolkem a přistroje pro účetnictvi.
(Rozh. ze dne 5. listopadu 1936,R I 1251/36.)

-

1016

čís.

1551}9 _

-

Čí6.
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P, v Ý s o u d. vylou61 k návr~u po~inného podle § 251 či,s. 6 ex. ř.
z. exekuce protI nemu vedene psacl &troJ se stolkem a přístroje na .. t
mclví. Rek u r s n i s o u d návrh zamítl. D ů vod y: K osob u~e ,
dalš~mu pro~oz.ování výro?y dřevěného zboží není podle § 251 č~~~'~
ex..L zapotrebl pro maloZlvnos,tníka psacího stroje se stolkem a p"
stroJ.e pro ~'četn!ctví, Ježto malý výrobce dře'věného zboží nemá ~or~=
nOS.(l takove!o. predmety zařízení ve své živnosti- účetně využíti.
Ne] v y s S 1 S o u d obnovi,1 usnesení prvého soudu.
Důvody:

Při ~právném .výkladu ;poj',Thll' .;ma.l?živnostnika« nezáleží na počtu
pom;o~~ycl! ~1,1, Jez se zamestnavaJl v Zlvno'sti, jen zachová-li se povaha
maj.~ ZI".n.o.sb. ~u ~e ovšem moho~, ~ živnostech -naskytovati značné růz
noslI. Vll ?ba ramu na namontovanl provOzovamá dlužníkem na venkově
n~pozbY":'a ~ovahy .malé živnosti tím, že se tak děje s několika pomocmky .. ~n! ,].eJl()~ ~ocet v rozhodné ..době: ~dyž. zabaveni bylo v)"konáno,
am. zJ1~tenY.lOc:m o?rat neodmmaJI' dluzm'kOVI povahu maloži,vnostníka,
Jen~..sam pn vyrobe vYlPomáhá a, k tomu ještě obstarává práce v kancela~1. 'Účelem u~tanovení § 251č. 6 ex. ř. jest zajistiti další provoz živn.oslI v dosava~mm .rozsahu s dosavadními prostředky, jak jest jich dnes
treba, I ,v ,-,,'alych zIvno~tech, aby byl", zachována schopnost soutěže.
~ exekuce)s?u pr?to v~naty nejen nezbytné předměty, nýbrž i ty, jichž
Jes,t. zapot;ebl k..vrho~nem" pr,:~ozu odpovídajícímu osobním poměrům
dluz?íkovym, .pn. cemz nutno pnhlédnoUlti k zvláštnostem ,pří'slušné živfl?S!I. posu~uJe-1! se věc s tohoto hlediska, nutno připustiti, že k obstar~v:am nutne kore.spon;Jenc:, s~od-ava!eli a zákazníky, jejichž ,počet byl
ud,,~ na 20,. ~ k znzem potre-bnych pmklepů' a opf,sů' pro vlastní po,třebu
v zajmu p.or~dku a přehledno,sti a ke kontrole účetní'ctví berní správou
Jest.zapot::bI I z;~baveného psací'ho stroje s přÍ'slušným stolkem a 'pHstroje na ucetmctví.
čís.

15569.

Předpisu ~ 51 knih. zák. jest použíti i tam, kde jde o jiná práva než

práva ryze zastavn/.

'

(Rozh. ze dne 5. Hstopadu 1936, R I 1307/36.)
... P r v Ý s o u d . vyhověl návrhu dlužniiká Adama R-a, a poddlužnika
Jmho .R,-a a p~)yohl s obmezením § 51 knih. zák. vkl'ad výmazu' prava
zpat~cnt kou'P:' pr~. Adama R-a váznoucího. Rek IU' r s n fo s (} u 'ti žádO~!1 ?evyhovel. D u v o ~ y: Prá:vo .zpáteční kouipě, o jehož výmaz bylo
zazadano, bylo. us~esemm .k""Jskeho soudu zabaveno a bylo Adamu
R-?vl l"ko za;:a.zan.emu .zakazáno zabaveným právem nakládati anebo
pravD toto ZruSltl, zaroven pak bylo. zakázáno poddlužníkovi Jiřímu R-o.vi
aby na, zákla.dě zab~veného ;~ráva kona.l nějaké platy. Prvý soud pře;
toto zabavent po'voh! vklad vymazu, ovšem s omezením § 51 knih. zák,

ocl1y-bíl však, neboť. ustano~eni § ,51 ~nih. zák. se. ~ztahu1e po.dle dD;lovU jen na pohleda\Cky. (zaMavnt. pr~vo) a?em~ze .proto. bylI ;ozšiřováno obdobně na ]Ina kmhovnt prava . za!lze:;a zastavomml pr~v!..
Nemohli. tedy ~adatelé Adam R. J~ko dlužntk a Jm R. .Jako poddluzntK
zabavenym pravem podleknthovntho stavu dIsponovatI.
N c 'j v y Š š f s o u' d obno'vil usneseni, prvého soudu.
D

ů

vod y:

NáwfU' rekursního soudu, že ustanoveni § 51 kn. zák se vztahuje
podle svého doslovu jen na pohledávky (zástavní právo) a nemůže
proto býti. rozši'řováno· obdobně na jiná knihovní práva, zaHžená zás,tavniomÍ právy, nelze pHsvědčiti. Ustanovení, § 51 knih. záJk. ne~í výjime~
nou normou, ne.připouMějkí' obdobu'; jest jen normou, ktera upravuJe
postup při výma'Zu zaHžených hypotekárnich pohledávek, a je přiz~ů
sobena právní povaze podzástavy. Není pwto doslov § 51 kmh. zak
překážkou, aby zásady v něm obsažené nebylo použito i tam, kde jde
o jiná v pozemkové 'k!niize zapsaná práva než práva ryze zástavní. TímtO'
způwbem výmazu není, nijak dotčeno právo· vym<ÍihajídhO' věřitele.
čis.

15570.

Majitel JSIIIěnky, jenž svěří směnku .domiciliátovi, zmocňuje ho Hm,
aby rydal směnku proti zaplaceni směnečné částky směnečnému dlužnikovi; v takovém připadě neodpovfdá směnečný dlJ1tžnik za to, že domiciliát neodvedl přijaté směnečné částky majiteli směnky. '
,

(Rozb. ze dne 5. Hstopadu 1936, Rv I 2646/34.)
žalovaný směnečný dlužnúk zaplatil směnečnou částku. domidlí'Movi
směnky, jenž mu na to vydal směnku, kterou mu. majitel směnky svěřil.
Přijatou směnečnou valutu vša:k domidliát 'směnky majiteH směnky neodevzdal. P r v Ý s o li d vyhověl' žalobě majitele směnky proti, směneč
nému dlužníkovi, (akceptantovi,) na zaplacení dluhu, jejž mu ze směnky
dluh oval, 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 dovolání.
Důvody:

Šlo o domidlovanou směnku s vypJ.něným domidlem, tedy a směnku
s udáním osoby, která má v domkilU' zapl-atiti směnku v den ~platnosti
(§ 22 srn. zák.). Tato O'soba je plnomocní1kem akceptanta, aby pl'atHa
jako jeho orgán. PráJvní, význam domkilování záleží v tom, že ·směnka
musí býti presentována k placení domidliátovi. Podle tvrzení, žalobcova
byla sporná soměnka svěřena domkiUátce. Svěření toto mohlo se státi
jen majitelem směnky, za samo,zřejmého dalšího pou,kazu· domidliátce,
aby ta svěřenou směnkUl při jej.ím proplaceníi směnečnému. dlU'žníkovi

!

I

I

I

_

čils.

15572 -

1019

1018
vrá~j,ja

a ;přijatou částku žalobci
"'
cem ~menky ji protestovala r~dvedla, po, pn,padě, aby
sm, zak.) tvrzení žalobcovo v p
nepla~em, Odporuje ?~1',~_···
povinna vydati tuto směnk ' ze v souzen;m ,případě byla {!omic:iliiitlčl
věřiteli, neboť směnečný dl~V ~~ ~aplac;m směnečné částky jemw
tova::~ směnky (§ 35, odst. t~:~,j~K~t~n plati~i je~ proti vydáni
n!na 1932 kryla (zaplatila) domi :]" ,~lov~,r:a smenku splatnou
Jl smenka vrácena. Jesmže tedy m ,,~I;a Ce)1Z 1:;, řijna 1932 a
s, ,uvedeným a sa,nozřejmě řed; ,aJ' e ,sme?ky JI svěřil dOlnkiliáice
I)atka Jej přijala a také zč' ~. , pOKladanym ukolem dalším
dlužníkovi
zaplaceni sr:: I !eJ, sp!nIla vrácenim
>1'Ilellecnérnu
a domidliátkou k uzavřent~ec~e c~stk~, došlo meZÍ' majitel,em smenk"
ve smyslu- § 960 obč. zák
~-,sene sm ourvy uschovací a
a
smluvní poměr. Domiciliátka v Imt ~astal mezi těmito osobami
fu-nk,ci, t~dnak jako zmocněnec :~~fOtVal~ v so~zeném případě ve
platrl pn splatnosti směnk
'e
p ~n uv - zalovaného - , aby
kO
podle výše urvedeného Svěř~~ih~n~
__~mo~něnec majitele směn-Ikv ;
nečnou částku od žalo
'h
u o u. Pnpl-h tento LH.,Ul)llelleC
částku odvedl svému zm;:nni~el~ a t,?muto. vrátil směnku, ani,ž ofii"",,,
mu úkol
tomu.to
--:' neprovedl
a'
'
plsy §, 1009 obč, zák. a byl 'jemu Irá~m p~mnosti jemu wložené před
obč, ~ak, Tuto škodu nemůže dOVOl' t I Zv nahrady škody podle § 1012
lovanevho, nýbrž jen od svého smlu a ;k (z~lob~e) P?žadova'ti jIž od žanaznaceným přikazem a jenž ho z~~m~Ljemuz srn enku svěřil s dalším

3.1.

při

směnky

r

s~ěřený

vůči

p'oruš~al?bcI

čís.

řádně

Rozsah pojistnlkova nároku při t. zv. s o u k r o mém pojištění nemocenském.
(Rozh. ze dne 5. li'stopadw 1936, Rv I 2823/34,)
, žalovaný
žalobkyni (- o", f
v
,'
?,ahradu nutných nákladů ošetřeni 'e~ 's ovne), ;u mz byl pojištěn na
jlstnou smlouvu proto, že ode 'ř~la .: m,u,vz?"kly oneI?oc,něním, pomm ,chrupu Jeho manželk 'ev b p
radl!~ vylohy spojene s ošetře
vedl ~ubni technik a dál:'sJ z. at~asPOlu~Oj1~těna, Ošetřeni chrupu proe
~tra~eny žaludečni' potíže je'h~
l,?~~ny IPr~dnesl. proto, by byly odzalUJící ,pojiošfovn~ newznala mim~aJ'~z~. y. iYPověď pOjÍ'stné l>mloU'Vy
tech,-nik, a podle obsahu po" t ,ne I pro o, že ošetření provedl. zuhní
hraditi náklady ošetření prova' dJle: ~el 'ks~louvy 'b, yla žalující zavázána
na
v ovan,em
a l ' dodrženi pojistné
,ne
e' arem ' Dom'h'
- obou
, z,
smlou
,a a se proto zal
vy
tlmmmu navrhu wrčovacímu žalovan 'h . P r v y ,s o U' d vyhověl mezikem, že poji.siná smlouva o
~d o a v.>:slovIl mezitimnim rozsud~
mezitímnímu nárvrhu UTČO "
mz I e, zamkla, O d vol a c í s o ,cl
.
'vaClmw nevyhověL
11 "
NeJVyvs S_.I S o u d nevyhověl dovol<ÍJ!IL

b

ov

I kdyby se přisvědčilo dovolacím vývodům, že práce provedené zubnim technikem na chrupu manželky žalovaného, léčené lékařem Dr. Rudolfem P. na žaludečni potíže, byly jen pomocným prostředkem, nutným
k
nemod žaluelku aza tím
od .jmenovaného
nevztahuje se na
ani tehdy
podle
1
všeobecných pojišťo.vací-ch podmínek, To jest zřejmé ze sazebniku (der
Leistungsta-rilf), který je částí všeobecných pojišťovacích podmínek a
na který čl. 12, ods.t 1 těchto podmínek odkazuje, Práce toho druhu
a rozsahu (zřízení zlatého můstku) nelze zařaditi pod pojem »clrobných
zdravotní'ch
(§ 1, odst lc) »kleine HeHmittel« - srov. též
§ 3, ods.t 3 »kleine Heilr und HilfsmHtel«, dále odst ll, 4, pol. 82 honorářové sazby pří!. 5), a že by k nim byl udělen předchozí souhl·as
pojišťovny (§ 1, odst 1 g) sazebniku), dovolatel ~ni netvrdí.

vyléčení
ošetřujícího lékaře,

účelem od:poručeny
ně
pojištění

čL

prostředku«

ď

15571.

vypověděl

Důvody:

čis. 15572.

Zřizeni pře c hod n é překážky
stavebním

úřadem

třetí osoby.

(Ieše:ni) při ;provede:ni přestavby
schválené nezakládá podstatný zásah do služebnosti

(Rozh. ze dne 5. Hs,topadu. 1936, Rv I 2396/36,)

žalovaná se domáhala v exekučním návrhu ze dne 28. srpna 1935,
došlém k exeku:čnÍmu soudu dne 30, srpna 1935, povo~ení exekuce podle
§ 355 ex, ř., poněvadž žalobCÍi dne 26, srpna 1935 v odpor,u -s u-zav·ře
,ným .soudním smirem postavili na ,chodníku před domovnimi vmty domu
lešení, jímž prý znemožnUisluižebnO'st průjezdu a ztížili: služebnost
chůze pří-slušejí-cí žalov~né podle uvedeného soudniho, smírul, Ex ek ll! ční s o ud vyhověl tomuto návrhu a exekuci povoJi.L žalobě na
exekuce ,podané povinnými P r v Ý s o u d
o d-

nepřípustnost

vyhověl,

vo-l a,{; í s o ud ji' zamí[!.
N e i v Y š šj, s o u d obnovil rozsudek 'prvého soudu.
D ů v od y:

Překáž,ka v průjezdě t<'Vala dne 26. srpna 1935 od 2. hod, odp, až
do 4Yz, hod, o~p" kdežto ostatní dobu onoho dne průjezd byl volný,
Pro posouzení n"mít~né nepřípustnosti- exekuce jsou fO'zhodné toliko
poměry v době, když podán byl exekuční návrh. a ndze tudíž hleděti
k okolnostem později snad na,stalým (rozh, Č, 2671 Sb. n, s,). Rozhodnuti ~poru závisí jediné na otázce; zdali zřízeníl přechodné překážky při
provedeni přestavby stavebním úřadem schválené, trvající toliko 21/2 hodiny, zakládá podstatný zá,swh do služebnosti příslušející žalované, a
zda tudíž znamená ji.ž poru.šení povinnosti žalobců k trpěni jejího výkonu. Odvolací soud odpověděl neprávem kl·ad-ně na tuto otázku, Z §484
ob,č. zák. plyne, že slu.žebnosti nesmějí býti rozšiřovány, nýbrž spiše,
pokud to jejich povah" a účel' jejich zřízení· dovolwje, musejí. býti zúžo-

ČíIS.

-

1020

15573-

-

čis.

15574 1021

v.ány. O~rávněný ,m~.sí P}O,to ~rpěti veškeré opatření povinného
tnele, .lez neohrozujI va2)ne vykon příslušné služebnosti
z,:lo~cl,. po'~udse .týče stavHel pověřený jimi, přestavbou 'na ch d '
lesenl, J.ehoz určem nemohlo by'ti pochybné a z J·ehoz'. u'č'el . '" o nlku
b "ť
t"
,
.
'
' U l pz musil
y I ))a me, ze slo pouze {) přechodnou, překážku nebylo Ize
.O
spahovatl opatření, ohrožující sku[ečně a vážně vy'kon slulz'eb 't"lovan'e st·
' pns
.. I ' .. ,
, ,
nos I
z'al'~b.c· ,
"č'l
... huseJlcl,. pmcez nehe tv!rdi'ti'žev
I neco
•
. ,Iane
CO'z se pn 10 JeJlc povl'nnosH k trpění oné služebnosti.
čís.

15573.

Hypote~ úvěrová (stavební úvěr).

~eby!-h po~?I~ný úvěr zúplna vyčerpán, nejsou práva vlastníka ne-

m~vlt~stt v pneme takto uvolněného práva zástavního uvedená v §.46
z~k. a §§ 37 a 38 III. dilčí novely k občanskému zákonu způsobný 9
před~ete~ exekuce IPro pohledávky peněžité. Tuto okolnost moh nt
uplatůovatt hypote~i věřitelé odporem podle § 213 ex. ř. třebas b ~
obc.

exekuce pravoplatue povolena.

'

Ya

(Rozh. ze dne 6. listopadu 1936, R I 661/36.)
Shodně

Sb. n. s. čís. 11641.

, ..; r.v Ý .s o, II d rozvrhuje nejvyšší podání nepřikázal vymáhajícím
ve:l,elum, J!m~ brl~ po~olena exekucce nuceným zřízením zástavního
prava,: poradl !uv~roveho) zástavního práva záložny V, nic na jejich
!?.ohled~vkr v lamC! ,nevyčenpané úvěrové pohledáJV1ky knihovníhO' vě
n,~ele ~a!ozny V. D u vod y: U zálDžny V, jde o pohledávku ze stavBbc
mho uve;'lll ,a ,bylo - l.~k podstata stavebního úvěru předpo;lditdá _
v~ptacell! vazano na urcI'tý stav stavby. Jen v tom směm má vlastník
n~rok ".a vyplaceni úvěru. Tento. nárok na, vy,čerpání úvěrní jes.t osobn,'~" ~,f~vem, vlastníka a, n;lz'~ na t~kový nárok véS'ti exekuci. Rovněž
dlu~nlk~v n~r?k n~ vY9am vyma"ne kvHance co do čásU pohledávk
n~m 2lpusobdYl11 ,predmertem exekuce pro pohledávky a oprávnění dlul
m,ka Jako vla'stmka hy,poteky převésti pDdle kvitance zás,tavní právo
v~~no~c.I:~a ne~ovítosH jest jeho Dsohním právem, výhradně jen 'emu
P~lďsl~~eJlclrrn, jez nel~e posÍ!l~nouti exekucí (rozh. Čís.l164l Sb. n: s.).
Ne,!,uze tedy ~xekuc, VMOUpllh do práv dlužníkových osoba třetí a jednaÍlk' tak za ,neho k vydobytí své peněží[é pohledávky za dlužníkem.
R eur sn, s o u d nevyhověl rekursu.
N e j v y Š Š íl

S

o Ul d nevyhověl dovolacímu re~msu.
Důvod

y:

Byla-li hypotekačástečně uvolněna zaplacením části pohledávky'
neb :?eb~l-h '~?,~o~ený úvěr zÚipI'na vyče~pá'n, nejsou práva vlastníka ne~
movItostI v pnCllITe takto u'volněného práva zástavního uvedená v § 469

obč.

zák a §§ 37 a 38 III. dílčí novely 'k občanskému zá!konu způsobi
lým ,předmětem exekuce pro ,pohledávky peněžité. S hypotekou uvol~ě
nOU podte § 469 obč. zák. smí nakládati toliko vlastník nemovl,tosÍ! sam
a 'zasahování věřitelů v toto právo vla,stní'kovo není, přípustné, ježto by
mařilo účel vlastníkova oprávnění nakládati s hypotekou a bralo by
vlastníkovi možnost vyu~íti podle potřeby poznovu reálního úvěru. Mimo
to je :předpokladem exekuce pro ,pohJ.edávky peněžiité na majetkova
, práva, že jde o prácvo, jež má' mrujetkovou hodnotu' a může býti zpeně
ženo; h)\poteka skýtá právo jen věřiteli, neposkytuje vša:k dlužníku
práva, jež by mohlo býti v exekuci zpeněženo k ukojení' jiného věřiltele,
nýbrž ukládá dlužníkovi, jen povinnost, by trpěl uspokojení věřitele ze
zástavy, Proto také motivy k lll. dílčí novele k občanskému zákonu uvádějí, že § 469 obč. zák. e"ekuční, převod hY'poteky zaplacením uvolněné
nezná a nedopouští (materiaHe k 111. dílčí novele, str. 181-182). Neměla tudíž býtí vymáhajícímu věřiteH na podkladě směnečného platebního příkazu ze dne 29. Ustopadu 1932 povolena exekuce vkladem zástavního práva 'v pořadí; zácstavnírho práva záložny V. s omezení'lTI ze
zápisu knihovního patmým; ale když se t,"k sta,lo, nemůže ,to. býti na .
skodu hY'pDtekwrním věřiteJ,ům. Ti, mají právo uplatňovati odporem nezákonnost oněch exekučních zá,kroků a rnezáleži na tom, že vešly formálně v moc práva, neboť § 213, odst. 1 ex. ř. v té příčině nerozlišuje.
Může-lL dlu'žník podle § 39 ,čís, 2 ex. ř. kdykoli navrhnouti zmšení exekuce vedené na práva z exekuce vyňatá, mohou tílm ,spíše nezákonnost
exekuce uplatňovali' h}1po'tekámí věři,telé, kteří byli exekucí tou ve svůj
neprosp'ěch dotčeni. V souzeném přílPadě nepoužH vla'stník nemovi'tosti
. svého. práva, které jen jemu bylo v § 469 obě. záJk. vylbrazenD, a oní ,tím
ZÍ'skaH lepší postavení, kterého nemohou' býti zbaveni nezákonným exekučním zákrokem třetí; osoby.
čís.

15574.

Zahájeni sporu nemůže namítati veřejná obchoclni společnost, byl-li
žalován jeden z jejich společníků, který jako kupec jednotlivec po
podáni prvé žaloby přijal společnlka.
(Rozh, ze dne 6. listopadu 19'36, R I 939/36.)
dřive

žalobkyně se domáhá, aby žalovaná firma Paní Eliška IB-ová, veřejná
élbchodní, společnost, byla u,znána povinnou zdržeti se u'žívání jména Eliška
B-ová nebo p,"ní EUška B-ová, EUse B. nebo ,prau Elise B. pří prodeji
a výrobě kosmetických pří,pra'vků. Proti žalobě vznesla žalovaná Hrma
námi,tku rozepře zahájené tvrdílc, že žalobkyně podala na žalovanou
EJLšku B-ovou stejnou žalobu na témže skutkO'vém podkladě, o kteréžto
žalobě dosud rozhDdnuto nebylo. P r v Ý s o u d vyhověl této námitce
a žalobu odmíltl. Rek u r sní' s o II d zamítl námitku rozepře zahájené ..
D ů vod y: Ve sporu již d,říve zahájeném byla žalovácna Eliška B-ová,
která tehdy byla jedirnou majitelkou protokolované firmy "Paní El,i,š:ka
B-ová«, kdežto v tomto spom jest žalována veřejná obchodní společ
nost, která byla zapsána v rejsltřÍ'ku pod fi,rmol1 "Paní Eliška B-ovii«

-

čís.

_

15;;75-

čis.
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1023

1022

s účinn ostí od 15. května 1933
". "
•...
Elišía B-ová a Eliška V-ová. Jea t~J,mE'z .,:,ereJnyml. společnicemi
se žalovanou v .
. y "ska B-ova osobou
dospěl k názoru:p:~eO~ě~~I~~:rSv:u s:e~~nv odův.0d,':.ění svého
o názor vyslovený v w",hodnutí Sb n s .ť.pr09t2'4tleze osobě,
že
....
b h
. . I • ClS.
v němž
.vereJna o' c odní společnost není zvláštním právním
pravnIokou osoboU! a že společnici veřejné společnosti '" ,oalmi'!.,.,.
ve všech vztazích své právní osobnosti 'b'
lečenskénm jmění Prvý soud v' k ,~y rz pouze ve vztahu' ke
hodnwti, neboť v ~ěm šío o ~ 'ač~a. ~"pravem ..se dovolává tohoto
~polečníku ,veřejné obchodni ~pollč~~~~~~a~:;zl voe fPoru. vedené:n
Jenou, ponevadž o totéž byla žalováJTIa dří'Ve' ~/~ o.val~ ~oze'fn
n?s!. V daném pří,padě není, však námitka roze~~~n~a~ác 0?iTI! 8p'ol,"'.
!lena, neboť nemůže ji namítati veře'ná ob h d .
Jene .o.p,od,:!>'
ža!ován jedem z jejích společníků kler' . ~ o nI sp?lečnos.t, Je-Ii
prvé ž:,IOby,

~}b~~~~d~~i.

přij.al ~p'oleKnl~a.o R~~~~~~ct;;d~;r pozděi;

hoto sPol~čn~~: r;l~ěi;°~~;;:~~~' 6y~~i vY~kon;t:'lný P?u~e na
na jm"
I"
.
exe ucne vymahano
'exE~kud
dle e§nIl slPo ec~e,. ant exekucí na jměníl ostaltních společníků
ex. r. Jenom podle exek 'č'h f l '
PO
řejné
společnosti
obchodní může po? TI!' o l.tU ,u .vrdobyt~ho proti
níků osobně mčících by'ti povole~anemxoekna JmNembJel d~otlIvých sp()lei~vyd'
f
I
uce.
e y -II tedy
. aJtl.p.ro,' spo ečnosti, nelze u'stanovení § II ex ř pou""!"
Jest zreJme patrné, že neprávem lb l a '
..:
Z> I a JIZ z
rozepře. zahájená, neboť totoŽJnost ~tra~ ~~~damnetn~m spom namí'itána
NeJvy'"
e dovolaCÍmu
m.
s s I ·s o u d
nevyhověl
.rekursu.
'OV

D

ů

vod y:

Žalovanou lze poukázati 'k . . . . . . . dO'
sení. I kdyby bylo pravda ' .~pravnym .. uvodum napadeného
bOU
sporech na straně žalované
vystupovala táž firma ner:,lI~~lo Yb v .tO
"',
.,'
y o mltl za nasledek
nyneJs~ nave za loby pro překážku zahájené rozepře
f'
'.
prece Jenom kupeok"
,
,
' lS tí
Irma
povati různé fysické enJe~~n~~fv~1 :~r;ymVIPosdole okéoln5 . :nohou
'
těno 'e
t'
uzen vecI' vsak bylo .
,z na s rane zal'ované vystupu1e v p '
"
soukromnice a vedle ní ještě druh' ' I rv~m sporu ElIška B-ová jako
nová žaloba směřuje proti firmě ~a:a ~v~na He~e~a.M . , kdežto nynější
nosU, jejíž společnicí jest vedle EliškO J:en~ '~e!eJne .?bchodní společ
vlastniho doznání žalovan'
y :ove ~este Ehska V-ová. Podle
firma »Pa.ni Eliška B-ová« j~noVu ~~~~~ac~m, ~tkU:S~ označovala dřívějši
nem ve sporu nově zahájeném.' . ez era Je kryta stejným jmév

•

čís.

'. Exekuce na základě
146/24 Sb. z. a n.

C1S.

15575.

titulu
čl.exekučního
39 a 41).

jugoslávského

(Rozh. zedne 6. listopadu 1936, R I 1003/36.)

(úmluva

Rozsudky jugoslávských soudů, na z"kladě nichž byla povolena žabydlídmu v Jugoslavii, exekuce ,na movité věd povinné firmy, byla
ovin
tuzemská firma odsouzena zaplatiti žalobci vymáhanou pohle~ávku,náale pod podmínkou, že do určité doby nesloží t. zv. rozhodující
'ísahu. V reku~su do povolení exekuce u,platňovala povinná firma, že
fexekučníri1 návrhu' není nijak osvědčeno, proč byly k rozhodnuU rozepře O' vymáhané pohledávce příslušné jugoslávské soudy, že není ani
'prokáz
, že povinné firmě byla doručena žaloba, dále, že z připoje
áno
ného potvrzení procesního soudu vyplývá jen, že o vymáhané pohledávce bylo pravoplatně rozhodnuto, nikoliv, že pohledávka sama jest
jÍ'ž vykonatelná, a konečně, že práv~ího úko~u, (přís~,~y rozhoduljíd):
na němž byla vykonatelnost pohledavky uiČInena zavlslo u', tuzems,kY
právní, řád nezná. Rek u. r sní s o Ul d potvrdil usnesení exekučního
soudu..
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.
Důvody:

Základem exekučních Utulů, o něž se tato exekuce Gpírá, jest spor
o provis i ; vypl'ývá z nkh, že se stěžovatel, zastoupený právním zástupcem, pustil do sporu nenamHnu,v nepřislušnost dovolaného soudu prvé
instance. Tím se s,tal dovolaný soud podl,e dru·hého odstavce § 104 j. n.
k projednání rozepře příslušným a taképřílPadný nedostatek nebo vada
v dGručenížwloby byla postupem stěžovatelovým zhojena, když stěžo
vateli nebylo zabráněno, aby se projedn"ni' sporu zúčastnil. povolení
exekuce nemohlo protci ani s hlediska §§ 54 ČíIS. 3, 55, 80 Čí,s. 1 ex. ř.
a čl. 41 .čÍs. 1 a. 3 úmlUivy Čí's. 146/24 Sb. z. a n. zabrániti, že k exeku,čnÍmu náv.rhw nebyl připojen výkaz o doručení žaloby a že vymáhající věřitel zvlášť neprokázal, že Ilo projednání' rozepře byl přÍ'slušný soud
v]ugos1avii (srov. Sb. n. s. Čí's. 519, 8819 a 12038). Že by mu nebyly
řádně doručeny rozsudky, stěžovatel ani netvcdí. Usnesením okresního
soudil v Z. (Jugoslavie) bylo dále vyhověno předpisům čl. 39 čÍS. 1 a
41 ČíIS. 2 úmluvy ČÍos. 146/24 Sb. z. a n., jediné zde v úvahu přicháze
jícím, neboť se jím lPotvrzuje netoHko, že exekuční' titul jest pravoplatný,
čemuž nelze jinak rozuměti, než že nelPodléhá již ž"dnému opravnému
prostředku, Um méně s účinkem odkladným, nýbrž i podle dmhého odst.
(na rozdíl od ods!. prvního), ž·e také povinnost k zaplacení vymáhwného
nárok II pravoplatně nastala, t. j., že nárok ,jest vykonatelný. podle spisu
má býH vymáhán nárok na zaplacení peněžitých částek, jež přislulšejí
vymáhajícímll věřiteli z důvodu ,provilse. Neni' zde tedy závady s hlediska ,čl. 41, 4 Č. 4 citované úmlU'vy a nesejde ani na tom, že vykonatelllO'st vázána byla na podmínku" že povinná strana v určité lhůtě nesloží, uložené jí při·sahy rozhodující. Takovou p'říosahu ske náš práJvni
řád nezná, proto však nelze říci, že by šlo o jednání právním ř"dem
zakáJz<l!né, ježto povinná strana sama tvrdí, že. onu přísahu složi:!a.
K tomuto jejímu tvrzení nelze však přihlížeti' v řízení rekmsním, nýbrž
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mus,la by povinná tu,to skwtečnost která by v k
t I
odp?re'?,'. Vymáh'ající strama
'
]esthze dov?lava]IC se potvrzení ze dne 17.
193 sve povinnmi/i
stala
vykonatelnosti, tvrdi,la že povín . ,,,5.0 tom,
neslozlla. Bwde na straně povil1né <lb 'o
~.a u ~zeno~ říS'lliú:
v řízeni odporovadm.
, y opaku pnpadne nablclla

~pla!~iti
~~odmlnka

učinilI zOa~ao:tos!
května

'IP'

čís.

15576.

• Pojištěním proti povinnému ručení za škod
o
•
senou a oprávněnou k jízdě s tě·k'
ák y zpusobene osobou
z
kryty škody způsobené .'d'.
tak y~ n \adním automobilem nei,.o..
l
fl lcem
oveho motorového voo~idla.
'"hkéb,O
pod e vudčlho listu oprávněn k řízení J'en' ho'h'
kladníbo automobilu.
oso 1 o nebo .o

(Rozh. ze dne 6. Hst0'Padu 1936, Rv I 2750/34.)
Proti žalobě podané zraněným ž a l b " ·
ex. ř. namHI'a žalovaná 'Po·j.šťovna ~e cem na IPO]IS~OVnu' podle §
smlouvou, podle ní'ž se pOjIštěni v;taho'~:~ood.a ,neUl .:ryta IP?jistnotl
osobou zkoušenou a oprávněnou k 'í'zdě' l:rrJ . na, s. ody ~pusobené
v sowzené11l však :případě došlo k neh]od. .s t~~~y~ n~kladm~, autem,
ale t'Ů bylo řízeno. řidi,čem o rávněn' m e sl,ce •.ezk>:m na~ladnt~ autem,
au'ta nebo auta osobního ~ i ••. y Jen k nzem lehkeho nwkladníM
opodstatněnou a žalobu z~mítly~ s 1 s o u cl y uznaly twto námitku za
Ne j vy Š š í' s o u d

nevyhověl

dovolácní.

Důvody:

podle služeb ni smlouvy měl žalobce, bývalý obchodní cestující u žalované firmy, obdržeti náhradu za roční jízdenku (na železnici). žalobce
vyžádal si pwto příslušnollčástku na zakoupení roční. jIzdenky, této si
vš<1k nekoupil. částku na ni mu vyplacenou si ponechal, k zákazníkům
však jezdil a pro firmu uzaví,ral objednácvky. žalovaná firma propustila
proto okamžitě žalobce (jemuž již před tím dala výpověď) uplatňujíc
podle § 34 čís . .1 záck. čís. 154/34 Sb. z. a n., že tímto jeho chovácním
, ztratila k němu důvěru. žalobě na zaplacení částek v žalobě bliže uvedených a ž&lobd ze 'služebního poměru proti žalované vzniklý,ch bylo
vyhověno s o u d Y vše ch tří s t o I i, c, n e j v y Š š ím s o ude m
v otázce, o niž jde, z těchto
důvodu:

Ze znění smlowvy neplyne, že by žalobce musH jezditi na roční ~íz
denku a že si tedy musil koupit·i ročenku, nýbrž smlouva má jen ustanovení, že žalobce obdrží náhradu' za .roční jkdenku, tudíž že obdrží
n"hradll zac ji,zelné tolik, kolik ročníl ií'zdenka stojí, takže výlohy za jízdné
tlltO výšipřevyšujíd musel žalobce hr&dHi ze svého. Proto n.e\.ze spatřo
vati v tom, že si žalobce vyžádal od žalované částku na zakoupení pololetní jízdenky a že si pak tuto částku ponechal a jizdenku nekoupil, provinění' protil sm,lurvnímu u1ednáníl ani -proviněníl proU důvěř·e zameistnavatelky. Žalovaná měla přece vždy mo~nost na práci žalobcovu dohlížeti,
na místě samém ho kontrolovati a po pří'Padě ho propusti>!i, měla-li. dů
vody k tomu podle § 34 čis. 4 clt. zákona. Jednání' žalobcovo nebylo tedy
ani objektivně způsobílé vzbuditi necli'lvěru žalované, neboť dotčeným
jednáním neporušil oprávněné zájmy žalované, pokud jich byl povinen
elbáti podle služební sml'otlvy. Podle této služební smlouvy bylo výslovně
ujednMIO, že má žalobce při organi'sacl své obchod<1í činnosti volnou
ruku.

Rozhodujíd jest u,stanovenísmlouv
.., . . . ' .....
povrnuému ručenÍ- jsou kryty škod
" °bPopstent, zel?O]lstenlm proti
šenoUl a k ]'ízdě opr'.
bY zpuso ene kteroukolw, - ale ikou~
,
avnenoul oso ou V souzen'
.' d··
k ..řízenf
a ne .' t de!:,' p;;pa e sofér nebyl
k poji'štěného aUlta opra·vne·n·
, U l U IZ prI'P ad ·k d ' k
pO~lSt ou uzavřenou 'se žalovanou' pO]Is
".ť o\'nou. "
s
ny , ryt

°

;Čís,

15578.

K § 4 vlád, nař. čís. 202/33 Sb. z. a fl.
I na uznáni zástavnlho práva k zabraným

věcem

jest žalovati stát.

(Rozh. ze dne 6. -listopadll 1936, R II 354/36.)
čís.

K výkladu § 34 (1) zák.
měs!nancích.

čís.

15577.

154/34 Sb. z. a n. o soukromých za-

Měl-Ii zaměstnanec pod I
hradu
za roční jízdenku n 1z e Si 1
u·
z.e b ~ í sml o u v Y dostati náčástku na tuto jízdenku ~ ~s~ !~, ze Sl od zaměsí?a~~tele vyžádal
Jízdenky,
ttovati důvod ztráty důvěry podle § ~~p~eClha!kne~ouPlv
C1S.
za. cis. 154/34
Sb. z. spaa n.

(Rozh. ze dne 6. listopadu 1936, Rv I 2289/36.)

žalobkyně se proH žalova,némll' čs. státu domáhá zjištění, že jí náleží
zástavní právo k sázecímu stroji, jejž zabaJvilo policejní ředitelství na
úkladě z"kona Čí,s. 201/33 a vlád. nař. Čí,s. 202/33 Sb. z. a n. V námitkách proti žalobě uplatňoval žalovaný stát také to, že není ke sporu
pasivně legitimován. P r v Ý s o u d uznal podle žaloby. O d vol a c I
s o tl d vyhradiv svému u'snesení právní moc uložil prvému soudu nové
jednání a rozhodnutí.
N e j v y Š š i s o u d uložH odvolacímu soudu, by o odvoltuní znovu ...
rozhodl.
CIvil nf rozhodnuti XVIII.

1026
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Důvody:

Jde zatím jen o otázku pasivní legitimace žalovaného státu. t'fl'ae..:'
vším jest uvážiti, že se žaloba opírá o tvrzené zástavní, právo,
o právo věcné, které může býti uplatněno proti každému, kdo do
toho neoprávněným způsobem zasahuje, což plyne z veeTleClra'vn
vahy tohoto žalobního důvodu. Zásadně by tedy mohl býti žalován ntl"",
také českosl'Ůvenský stát, kdyby rušební čin pocházel, od něho,
kdyby zási'avní, rprávo ža,lobkyně popíral tak, že by jeho právní
vi'sko mohlo býti, na úkor práv žalobkyniných. Šlo by pak jenom o
zda by v konkretním případě měl rozsllJdek proti státu vyda'ný'

úči1nek Fž

také proti jmenovanému správci zahaveného_ majetku, an

kdyby bylo potřebf, aby ve spam na straně žalované přímo
,
"I
jako strana tento ,správce. Odvolací soud má za to, že ža,loba by byla
musila býU podána pmti, sprá'vci, dovolávaje se ustanoveni § 6" odst. 1
vli>d. nař. ze dne 3. listopadu 1933 čís. 202 Sb. z. a n. Než obsah tohoto
předpisu není lak zcela urči.tý, a'by se z něho dalo beze všech pochyb_
ností< usom]'i,ti, že ono vlád. nař. zamýšlel-o dáti, správci' zabaveného majelku stejné proceSní postavení, jaké náleží správd konkmsní pod ..
staty podle §§ 79, 81 k. ř., kterážto místa zákona mají ustanovení urči_
tější a podrobnější. Analogie nerlí, potud na místě, že zatím nejde ještě
ani· o likvidací majelku, nýbrž jenom o jeho zji'štění a zatímní správu,_
vi,z § 3 - tedy o úkony rázu: spiše hospodářského nežli právního, a to
podle pokynů da1ných správci okresním úřa,dem. Jde tu sice o samo_
statnoU! podstatu majetkovou, z níž však přebytek má podle ~ 19 zák.,
čí·s. 201/33 Sb. z. a n. připadnouti státu, takže jde o jeho zi>jmy, které
se již nedotýkají' po.J.itkké strany, nýbrž p'Ů případě osob třetíoh, a musí
býlti mezi těmito zájemci a státem vypoři>dáJny. Není zajisté důvodu"
proč by tu měla býti vyloučena ingerence finanční prokuratmy jako
procesního zástupce státu. Není, překá,žek proti tomu, aby se správce
na její straně jako poradce zúčastnÍ'!- Spom, ale zmíněný jíž § 6 _ a také
§§ 3 a 5 - cit nař. neposkytuje pro to dostatečného podkhdu, aby
správci směla býti .přiznána výhradná legitimace jmenovitě také v pasivní,oh rozepří'ch, jaká výjimečným předpisem zákona přísluší správci konkursnímu. Odvolací' soud míní, že p'Ůdle § 6, odst. 1 vl. nař. je správce
povinen zji's!ití stav majelku, k čemuž 'Prý náleží také vyšetření, jaké
dluhy má strana a jaké zMuky za zaplaceni dala, protože prý t'Ů souvisí
s celým hospodaře'ním, za něž správce rud. Než k tomu podle toholo výkladu zajisténáleži především také vyšetření, co je vůbec majetkem
strany a co má býti vyloučeno. A ,přece o sporech vylučo'vadch stanoví
§ 4, odst. 2 vl. nař., že musí býti provedeny pořadem práva proti státu
a nikoH proH správci. Podle tohoto náznaku vládního naří'zení, jest
usoudUi" že stejným "působem má býti rozhodováno také o nárocích
na oddělené uspokojení dOvozovaných ze zástavního práva, když rozhodnuti také tu' může míti jak pro stát, tak také pro oprávněné právně
i hospodářsky ,stejné následky jako rozhodnutí o nároku vyJu,čovacím.
Tím
odpadá důvod, pro který odvolací soud rozsudek procesního,
.soudutedy
zrušil.

čís,

Použití cizího práva, bylo-li

v'cizině,

15579,

přijetí

na b'1dky odevzdáno k odesláni

(Rozb. ze dne 6. Ji;stopadu 1936, Rv ]] 1219/34.)

..
b' dIa žalovanému po předchozím dotazu
žalující firma (v Belgn) nBall .. Ž alovaný nabídku při'jal a objednal
ke koupi zboži ze stamce v e gn. b.
'ho zboží žaluJ'íd objednávku
. I . 1 nně 200ClO kg na' I z e n e .
b' d
teJ.egraflc 'y 1 P sel
.. ,..
' k ' eden vagon (10.000 kg) o' Je _
vyřídila, avšak žal~vany J;;IJal toll o I dl tvrzení žalobkyně zdráhá
naného zboží, kdez,to dal.sl ':,agon se,'p0 s:' osouditi podle belgÍ'C'kéh~
odebrati. Žalobkyne .tvrdlc, fe ,r~zePfl.ljest povinen jí zalplatiti kupili
práva, d?,máthá s~, vFoku, :e ~~,ft~~;;'ti žalobě, že dodané zb~ži byl,~
cenu dalslho zbozl. Zalovanyn . p t k' nebyl povínen dalsl' zbozl
méněcenné, nevyhovova!o obj~dnavce, ,a 2z5e dubna 1932 žádala na něm
..
ť
ďle že za1uIICI dopl'sem z
. '
'1' o
jí'ž přijmou l, a, a "
.,",. tk u 4.560 bel. fr., čímž uplatm a~r~~ ,
náhradu dle c~l!eTenč~:ho ~c~~casť ~áfO'k na odehrání vagonu. NI Z ~ 1
volby a nemuze judlz up ~ nova 1 d
I a c Ú s o u d z d ů vod u:
s o u cl. y u'znaly podle .zal'O?y~, o ~~Ie § 37 obč. zák užíti, musI
Podle § 1184 cod. c;v", lehoz Jest ,~h d u škody a úroky, O zru,šení
stTana, žádá-ll. O zmse:" smlouvy St nt rfa~že Ije dopis žalující ze dne
smlouvy žádaÍl ~?u~n~:
se, ~es, a ~'. áhrady dle diferenčního účtu
25. dubna 1932, ]lm~ za,da na .za ovan~:::, ~elze v něm spatřovati výkon
částkou
4.560 lr., pravn". be:~yzn~~1ll~ 'tě požadovati splnění smlouvy.
práva volby a žalobkyne muze vz Y Jes I' .
N e j v y Š š í s 0' u' d nevyhověl dovo am z

:0

důvodů:

"
lať smlouva k jejimuž uzavření došlo,
obch. zak. P, ,~. t" ab'I"d:ky 'bylo odevzdáno k oded
b'
kdy
I n
za
v . o e, '" pnJe,'rfekd
smlouvy, že přijetí nabl'dk
' y
slání. Předp,oklade;n Jest ~."se~~k'°kk~e zákon účinky u;zavření sml~uvy
oferenta doslo, nez,sta:o- 1 se d 'I'
Platí~li tedy podle zákona, precljiž do doby, kdy pnl.e!1 bylo Ob e: a~~)~vřena platí ovšem také, že byla
l
poklad, že smlouva ]lz ;ehcy ~.. t' b 10 k ~desl"ní odevzdáno. V souuzavřena
na onom míste, ~ e p:'Jle I Y'hO kterou žalobce přijal dopi.'
"dě šlo o nabldku za ovane ,
, " d
, '.
Bel Í'Í takže platí pro posoU'zem pnpa II
zenem pnpa
sem podaným ~ odeslaTI!. v
g I~ § 2194 cod. civ. příslušela by žaalba mezi požadováním plněni a
ustalnovení bel!\lOkeho pr~va. POd
h
lobei v phpade prndkm zal ovane '~r:dU' škody. Netřeba řešiti, zda. by
zrušením smlouvy s narokem na na "také podle belgi'okého prava,
b I lb I' ednou vykonanou vazan, .
, . d'
žalobce' y vo 'ou.
. " , . , d' eno že o' zrušení smloU!vy za a
Protože v jeho dopIse nem urclte v~]3 r
, : k 'ni>hradou by se s'P "cl t'
'b' u'vádí tam ~enom s 1a ou
0
nebo hodlá za a, I, ny rz,
. ,', / 'n'í Podle toho nelze v onom
se byl vzdal nároku na
kojil a nevzdává .se tam R.ra~a yV~Íl na p ~nee'
a nárok na náhradu škody
dopise spatřovatr prohl<tsem zal~. covo,
plnění a napříště se chtěl omeZl't! Jenom n
,

čl. 32,1
'"
u'Zavřeno'u ]lz
Podle

by

a zrUlšení smlourvy.
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(Rozh. ze dne 7. Hstopadu 1936, Rv 12475/34.)
Proti žalobě na splnění kupní smlouvy dodáním prodaného zbož'
namí,tl !alov~~ý prodatel,. že plnění' se mu staLo nemožným proto, ž~
pr,?dane zb.oD bylo meuÍ1m zaba\Oeno. žalobě bylo vyhověno s o u d Y
v sec h tří, s t o I i c, n e j vy Š š í, m s o II dem z těchto
d

ů

vod

že by dal bernímu úřadu jinou

~nijkajíc, že niŽŠÍ soudy posuzovaly ~a!obn~ nárok nep!ávem podle

Exekuční zabavení prodaného zboží u prodatele nezprošťuje ho po

vinnosti splniti trhovou smlouvu.

"e'·ritelem anebo tím zplisobem

clln
'
•'
~
.' ěřenou
jistotu nebo že by dlumou
danovou
po hl e d'av k u zal' Ia t'lI .

15580.

ů:

Jde jen o to, zda Um, že bylo žalovanému bemím úř"dem zabaveno
celé. množs~tví ohmel,:, ~teré v roce 1933 sklidi,l, na'sta,la pro něho absolutnI n~mozn?st spln;n; ~mlou~y ? dod~ní, ch';!ele, která! by P.odle § 1447
obč. zak. mela v zapeh zrusem cele'ho zav"zku žalovaného. Nižší
soudy us.oudi,ly ~v tomto s:n~ru sprá'vně, že tu nel'ze mluvHi o objektivní,
ab~olu,tnI ne~o2JnOSÍl :~lnem .podle ~ 1447 obč. zák., nýbrž že jde nejvyse o nen;oz~?st subjektlVnI, relatIVní. Mohou: ovšem nastati případy,
kdy Jest I pn hotovýoh úplatných smlowvách ;přihlížeti k nastalé
zn:ě~ě 'poměrů. a k hospodáis'ké nemožnosti, :plnění, avš",k to předpo
klada, ze nemoznost nastala událostmi, jež strany sjednávají'ce smlou'lu
nem~hly. předvídati. Zásadou je, že má býli zachována smlouva platně
m;~vren!, d~tud, dokud. j;st její' splnění lysicky možné, tře'baže hospodar~ky Je v~sl~dek pinem pro tu. neb onu smluvní' stranu pro napotomní
zmenu p.omeru spo~ť!!n s. neočekava:J.Ou, ztrátou. Zproštění závazku pro
ho:spodarskou .nemoz:lOst . (nedostl,z'~ost) plnění, kterou po případě lze
klas,h ~a' ;-oven ne~~znosÍl, Jakou ma na mysli § 1447 dbč. z"k., před
poklada: ~e se pinem stalo pro zavázaného hospodář&ky nemožným náhodou, )e~to nastal~ !akové neočekávané a nepředvída'né poměry nebo
udalosh, ze by spinem smlouvy ukládalo povinnému takovou oběť které
na něm nelze rozumně požadovati (srv. rozhodnu,tí Čí,s. 8992 Sb. 'no s.).
žalovanému byl chmel zabaven za dlužné daně v fOlků 1927, 1930, 1931
a 1932. Mohl, a .měl proto ža,lovaný ll'zaviraje dne 17. prosince 1932
smlouvu- o prodejI chmel,e ze skil'zně za rok 1933 při nWIežřté Jozvaze
a opatrnosti počítati s možností, že berní, úřad bude na něm dlužné daně
exekl),čně vymáhati, a to po případě i zabavením sklizně chmelové. Uzavřel~H vš~k stt.I1ou'lU o ~rodeji, chmele, aniž se ve smlou,vi' zabezpečil
proh. n;oln.o:tl z~ba,ve'l1I c?mel'e, anebo proti jejím hospodářským
a p;avmm. nasl.edkum, ~lal hm na sebe nebe1Jpečí vyplývající pro něho
z teto' moznostI, a kdyz pak hyl chmel skutečně ,pro dlužné daně zabaven" nemůže z toho, ~alov~~ý dovozova,ti nezávazno'st smlouvy. Leč ne~Iedlc k tamu, nemuze býtI o absolutní nemožnosti plnění řeči i protO'
ze mo?1 .žalovaný přek~ž~u, která mu bráni'la splniti smlouvu o prodeji
a dodam chmele, od'lratIÍI dohodou s berním úřadem jako vymá!hají-

čt 355 a 357 obch. zák., vychází dovolam z predpokl.adu, z.e. se !~to zak' ná ustanovení vztahují na případy, kdy smluvmk plmtI muze, a:e
o~hce nikoliv na případy, kdy se splnění kupní smlouvy ,sta!o nemoz-

~Ým, j~k tomu prý je, v ton:to případ~. Bezp.odst~"Ínost t~to vyt.ky plyne
, již z hořejšíc? vývodu, jl';!IZ bylo dohčeno, ze u zalovaneho neslo o absolutní ne-maznost spinem smlouvy.
čis.

15581.

Ustan.oveui § 36 zák. čís. 100/31 Sb. z. a n. neplatí v řízení o zbavení ',svéprávnosti.
.
(Rozh. ze dne 7. listopadu 1936, R 11 501/36.)

°

Rek u r sní s u d odmítl pro opožděnost rekurs Marie H-ové do
usnesení r r v é h o s o u cl Ul, jímž byla zbavena •.úpln~. svéprávno,stL
D ů vod y: Stížnost Marie H-ové byla !podl'e § 49 CIS. 3 r~du o zbav:n~
svépnivnosti jako opožděná odmítnuta, n;;boťnebyla podana v ~.o.necne
IhlItě 14 dnů. Předpisu § 36 nesl'. z. (CIS. 100/31) nelze pOUZIÍ!, poněvadž podle poslední věty § 36 cil. úk. jest tu u.žíti ustanovení řádu
o zbaveni svéprávnosti.
Ne i v y š š í s u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

°

Důvody:

Ustanovení § 36 zákona o :základní,ch ustanoveních soud?~ho říze~í
nesporného ze dne 19. června 1931 čís. IDO Sb~.z. a n. nemu~e s; s~e
žovatelka dovolávati, neboť podle § 56, odsl. 1 radu o zbavem svepravnosti ze dne 28. června 1916 čís. 207 ř. Z. pl aH v řízení o zbavení svéprá'llnosti' předpisy nesporného ří'zení, (podle §. 53, odst .. I zák~na
Čí's. 100/31 Sb. Z. a n. nyní obdobná ustanovem tohoto zakona) Je~
potud, pokud řM o zbavené svéprávnosti nemá odchylných ust~novem.
Takové zvláštní odchylné ustanovení pro rekurs proh usnesetll okresního soudu o zbavení svépr"vnosti obsahuje vš"k § 49, odsl. 3 řádu
o zbavení svéprávnosti, který prohlašuie rekursní lhůtu výslovně ~a
Ihlrtu konečnou a neprodluži.telnou. Toto ustanovení nepozbylo vydaním zákona Čí,s. 100/31 Sb. Z. a n. účinnosti (§ 1, odsl. 2 tohoto zákona).
čls.

15582.

Slyšení účastníků podle § 125 nesl'. pat. nemusí se státi soudem samým, stačí, že se stalo notářem jako soudním komisařem.

(Rolh. ze dne ll. listopadu 1936, R II 231/36.)
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Po

zažádala pozůstalé vdova,
v pozůstalostním řízení bylo pokračováno, prolože prý našla testament '
zůstavitelův. Prvý soud postoupi,1 proto spisy notáři k projednání, avšak
notář vyslechnuv zákonné dědice (mimo pozůstalou vdovu) předložil
spi'sy soudu s tim, že tito zákonní dědicové platnost testamentu' popírají a na svých dědických ,přihlášká:oh ze zákona trvají. P r v Ý s o u d
poukázal pak podle § 126 nesp. pat. pozůstalou vdovu s jejím nárokem na zjištění platnosti testwmentu na 1P0řad práva proti odporujícím
dědkům ze zákona a odúvodnil svoje u,snesení, tím, že vnitřní platnost
domnělého testamentu jest pochybná. Rek u r sní s o u d nevyhověl
rekursu pozústalé vdovy do tohoto rozhodnutí,.
Ne! v y š š í s o u d nevyhověl dovoJ-acímu rekursu pozůstalé vdovy
a v otázce zmatečnosti Ipodle § 41, odst. 2 g) zák. čfs. 100(31 pro pomšení' zásady 'slyšeti účastníky před rozhodnutím, uvedl v
skončenf pozů'stalostního řízení-

kr ta v plati jí celou jej; pohledávku proti tomu, že ~alo~aná)em~

b~~eo o{ci) Irátí částku, která jí bude přikázána v drazeblllm nzelll.

(lelovaná v důsledku této dohody k dražebnímu roku se n<;dostav!la a
zazúčastnila se podávání. Žalobce opíraje se o uve~enou umluvu done, há se ,na žalované z~placení přiká!zané jí po~led,:v~~. žaloba byla
:~l1itnu ta s o u d Y vše c h tř í s t o I i, c, n e J v y s S 1111 S o ude m
z

těchto
důvodů:

podle dvorského dekretu ze dne 6. června 1838 č. 277 Sb. }. s. j~
ková úmlu"a nicotná, a nemůže žalobce ~ni žalovaná strana z.aloval!
~ni na splnění, ani na vrácení, toho, co nasled:kem smlouvy te bylo
plněno.

čís.

tl ů vod ech:

Podle § 41, odst. 2 písm. g) zákonač. 100(31 Sb. z. a n. jest dů
vodem zmalečnosU, byla-li porušena zásada o nutnosti slyšeti účast
n'ky před rozhodnutím. Tato zásada je \provedena v § 18, odst. 2 téhož
zákona, kde jest nařízeno, že všem účastnikům jest dáti příležitost, by
se o. věci vyjádřiH, a to zpravi'dla ústně. Soud však může podle okolností oznámHi účastni,ku ptsemně stav věci a vyžádati si vyj "dření písemné. Jestliže tudí,ž v souzeném případě stěžovatelka swma učinila
návrh na obnovu, správně pokračování v pozůstalostním řízení, protože
nwleúa dopis, jejž pokládá za testament, a když z tohoto domnělého testamentU' ~e .přihlásHa, naproti čemuž ostatní zákonití dědicové před notářem jako soudním komisařem se vyjádřilli, že předložený dopis za
testament neuznávají, a když pak soud - a nikoli notář rozhodl
ve smyslu' § 126 ~esp. pat., nebyl' porušen předpis o nutnosti slyšeti
účastníky, neboť k řádnému slyšení účastníků na,řízenému v § 125 nesp.
pat. nenÍ' třeba, aby slyšeni to nezbytně se staIo před soudem samým.
Jestliže někteří dědicové nebyH ;při jednání osobně pří,tomni, nýbrž byli
zastoupeni svými plnomocníky, nebyla tím zásada slyšeti účastníky porušena, neboť podle § 8 z"kona č. 100/31 Sb. z. a n. účastníci mohou
v nesporném ří'zení vždy jednati swmi nebo zmocněncem, a nelze nahhédnouti, proč by k vyjádření IPodle § 125 nesp. pat. museli- zmocněn
cům uděliti zvláštní plnou moc.
čís.

15583.

Nicotnost úmluvy knihovních věřitelů, že jeden z nich nebuide
podávati, převezme-Ii druhý jeho dluh.

pří

exeknční dražbě

(Rozh. ze dne ll. listopadu 1936, Rv I 2416(34.)
žalobci byla' pHkI.epnuta v dražbě nemovitost, když před tím došlo
mezi ním, jeho otcem a žalovanou k ujednání, že žalobce, i když vydraží nemovitost za nejvyšší podání, kterým pohledávka žalované ne-

15584.

Pokud nelze spatřovati zaviněni lékaře a ošetřovat~Ik~, ut~I-Ii. pacient tělesné poškozeni při prováděni léčení diathenmckým přtstroJem.
(Rozh. ze dne 11. Hostopadu 1936, Rv I 2756/34.)

žalobkyně (členka okresní nemo~ens~é ~ojišťovny), jež ~rla, při
diathermickém ozařování v ambulwtormm J-eče~l ne~'?cens~e PvOJ1~ť~V?y
opálena domáhá se na okresní, nemocenske 'l~.o~lsťovne, ~se!mp'Cml
lékaři a ~šetřovatelce n,rhmdy jí tím způsobené sk,?dy. Tvv~d!, z~ za~o
vaná ošetřovatelka odpovidá jí za škodu pro.to, ze. ~o:~s!la pr~d'P!:sy
o ošetřeni, a obsluhování elektrický,ch apa,rátu" zav'vntv~, nes,pr~vnym
zavedením elektrického proudu její poranění. T!m, ze zalob~y,~e ?yla
onechána bez dozoru ~ že žalovaná pojioŠťovna a žalov~.~y 'Iekar s~
~epostarali o patřičný dozor, zavinili všichni nehodu. POjlsťovr:a ruČI
dále i jwko ústav za své zaměs,tnance a úředníky podl-e §§ ~293 wz 12~5,
1297, 1299, 1301-13m, 1313, 1313 a), 13;5, 1323 a na~1. obč. zwk.
Niž š i s o u d y neuznaly žalobn; nárok. cI~vodem !po opravu.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolam.
D ů vod y:
Nehodu 'Si způsobila odstraněním elBktrodů sama žalo'?ky!,~, kter~
b la poučena že nesmí sama odstraniti 'Olověné plotny, nybrz ~e mus!
zrvolati, jak~.iJe poCí'U přílišnou horkost. ~ím jednala prol! vda~emu \~Ov , ' Av<ak J'est dále zJ'ištěno že byla ,hned po ruce osetrovatelka,
ucem.
v
,
d' th
. k' vo tro' pod dozorem
která byla oprávněna obsluhovati !a erml'c, y pr:~ J .' . v .
zkoušené ošetřovatelky a lékaře, a že ona take na knk zalobkyne !:h~ed
, roud vypjala. První žalovaná by ovšem ručHa tiž podle § 13~3 ac). ,?b~.
'~ák. za ~avinění svých pomocníků při ,p~o~ácl~ní a.mb~latornt~o I~cent,
'estliže by se iim dokázalo, zaviněnt, Jez pnvodtlo skodu zalobk)"nt.
1

-
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Ale tomu není tak, jak řečeno. Že léčení d' th . . .
mena ohrožení zdraví, na rosto ne I .
la elmlckym při"sl!'o;"m
netvrdila, že se reflexivni~ čin e m.p y~e '7 posudku ~nakova. zalot'k,'něi'
také to by neznamenalo zaviněn . , Plo uSI!a ods-tra-mti olověné
s
.
. I za ovanych byla li .. d '
~ ma proti pálení přístrojem dovolati
' . , -, ra ne 'pu'u'C en".
ucení, se jí podle zjištění dostalo S . PC;U:0CI osetr?vatelky. TOho
nění si způsobila vlastní vinou.' pravny jest tedy usudek, že své

Čís. 15585.

P~ávní povaha soudního smíru.
Zavazek
rukoJ'm'1 zaruClvsl
.. "ho se za splnění
.
.
.
n iká. zasadně tím, že vyrovnací věřitel'edn
vyrovnaCl kvoty neza_
soudní smír o pohledávce obživlé in . uJ 1n~1 s vyrov.nacím dlužníkem
.
,...ro nesp. ení vyrovnání.

(Rozh. ze dne 11. listopadu 1936, Rv I 2786/34.)
ža-lujkí tvrdíc, že se žalovaný zaručil . .
.
rovnací- kvotu dlužníka Frantíšk K
d Ja~o. mkojmi a plátce za vvhoto důvodu' částí vyrovnací kv6t -~'ež ~~"'?~. Se na žalovaném z tĎ
dosud zaplacena. Proti ža,lobě na~itlJ žal~1 (J~JI1~U P?stupiteH) nebyla
jemský záva'zek zanikl tilill že f
. vany, ze puvodni jeho mkovacího dl1.lžníka o zaplaceni zbyt:~:~: I \PO'S~UIPlt:lka) žaloval'a vyrovná_
vyrovnání a dojednala s ním so 'd' . e e.:po. 'eda"'ky. z důvodu: nesplněni
' .
' l l Hl smIr 'podle n'h'
'I
ro vn",cI. dl uzmk
zavázal zaplatiti. na c I, '.
;. oz se za ovaný vyz roku .1914} ~urči,tou částku. Niž š í' e ~u pohledav~u (~ 57 vyr. .ř.
N e j v y s s í s Olt d uloži'l
.
o u d y zamltly zalobu.
hodnutL
prvemu soudu nové jednání a rozDůvody:

Jde jen o to, zda soudním smírem.
'kl
.
'
).:Zam rukojemský závazek žalovaného. Soudní smír (§ 204
nami sporu. Jím se u"'ra'vu' c. ~. s'. }es~ smlouvou uzavřenou mezi stra, d"
'y
u'ko ncuje
' . se spor takže
vyza
uje SIce po forma'
lnI' jet·SPOl ny narok
. ,a .
t k'
....
" , s rance 'llIčité proc
. ,
'
a' e u:rclte procesní důsledky
'.
"
eSll! ,predpoklady a má
tvoří exeku'čnÍ titul' ale s h ' zte~me?a .na.stupll'je na místo rozsudku a
srn'
k d .'
mo nepravmho hledisk
I t' .
"f, po:~' jest narovnáním všech
• rl .' a p a I I pro soudní
§ 1380 obc. zák. a platí- o ně~ tak' n! lre poklady narovnání podle
Narovnání jes't ovšem v § 1380 oh: pr: plsy §§ 13~1 až 1391 ohč. zák.
no~UI«, tedy jako druh novace, avš:k ~~'1 u'vedeno ]a~o »smlouva o ob~mlr, byť I byl, tak pojmenován nemll'sí. .379 obč .. zak. plyne, že každv
ze~ru?n~jší ustanovení o to;n, kdo~YÍ! nova~I', neb?ť ~e tam praví,
jlZ stavapcI závazek splněn. jako' . .'. ;dy a Jakym zpusobem má býti
nastá'\Tá změna co do hlavdiho p~e~ jll~t vedlejší, u'stanovení, jimiž
slu'ší pokládati za smlouvu' o obno 'lle a? e.b o právního d!lvodu, nevu, s ejne jako pou'hé vystavení no-

z.:

t".

ne-

vého dlužaího úpisu anebo příslušné jiné listiny. Nuoným předpokladeli!
novace jest proto mimo jiné úmysl stran, aby uskutečněním nového závazku zanikl starý hlavní závazek, což plyne ze slov § 1375 obč. zák.:
»věřitel a dlUl~ník mají na vůli' změniti ... « (srov. rozhodnutí čís. 11759
·Sb. n. s.). Jest proto podle okolno·stí jednotlivého případu posoudHi,
zdali uzavřený soudní smír jest novad podle § 1376 obč. zák. nebo ne.
Takový úmysl však v soudním smím, o ně~ž tu jde, výslovně projeven
nebyl a ani mlčky se tak nestalo (§ 863 obč. zák). Úmysl ten před
pokládá, aby byl podle § 1376 obč. zák. změněn právní' důvod anebo
hlavní předmět pohledávky. Prá'vní, důvod tu· změněn nebyl, neboť i, když
vyrovnací dluž,ník jest podle § 53 vyr. ř. zproštěn závazku na;hraditi
vě,ři-telům schodek, který utrpě1i vyrovnáním, jest to jen podmínečné
zproštění, závislé na tom, .splní"li vyrovnáni zavčas a plně (§ 57 vyr. ř.
v doslovu čl. JIl zák. č. 99/23 Sb. z. a' n.). Nebyla-li tato podmínka
splněna, obživne pohledávka v ,plné výši sama sebou, což značí, že se
podmí,něná pohledávka samovolně změní v pohledávku nepodmíněnou.
Soudním smírem byl tedy jen stvrzen stávající již závazek vyro'vnacího
dlwžníka a má proto tento soudní smír obdobný účinek jako rozsudek.
Ani hlavní předmět pohledávky se nezměniL Neboť změna hlavního
předmětu nastává tehdy, když nastupuje podstatně něco jiného na mi,stě
pŮvo.dniiho předmětu (srovnej také Klang sv. IV, str. 269, Ehrenzweig
1928, ISV. 11/1, str. 359, Sedl"ček, Oblig. pf. 1924, str. 230, bod 542 a
jiné). Změna musí býti tedy v druhu předmětu, nikoli v míře nebo způ
sobu ,plnění. Neni proto v sou,zeném případě soudní smír novacf ve
smyslu § 13760bč. zák. a· jest jej po-sUlzovati podle předpisů o narovnání, tudi·ž v otázce mkojemství podle § 13PO obč. zák., jenž praví, že
rukojemství a zástavy, které byly dány :k zajištění celého sporného
práva, lpí ta:ké na oné části, která byla ustanovena narovnánim. Tím
není řečeno, že rukojemství' a zás·tava nezanik{r jen tehdy, když porovnaná čá'stka jest menši než částka, za kterou mčí rukojemství nebo zástava. Neboť ustanovenI ono vyslovuje pouze zásadu, že narovnání
(smír) nemůže býti na škodu třetím osobám, pokud nepřivoJi:ly k narovnání, čHi že jim' nemúže býti: uloženo většÍI břemeno) nežli p'ů~vodně
převzali. Není proto vyloučeno, "by rukojemství trvalo dále, i, když
hlavní dlu:žník převzal smírem s věřitelem ujednaným větší závazek
nežli závazek, za nějž ručíl rukojmÍ'. Než, nehl1edíc k tomu, nenÍ' soudní
smir v tomto pří:padě žalovanému vůbec na újmu. Neboť v době, kdy
žalovaný převzal mčení, za vyrovn~cí kvoty, mu'silo mll' býti přece
zn{rmo, že podle zá:kona jest vyrovnací dlužník jen podmínečně zproštěn
zaplatiti schodek, který věřitelé utrpí vyrovnáním, a musil proto již
tehdy předvidati, že věřHelé mohou, vymáhati plné pohledávky, nebude-H vyrovnání ,plně a zavčas splněno. Žalovaný mohl tomu dokonce
sám zabráni:ti, :!lodyby se bylo včasné plnění staral. Nezaniklo tudí,ž jeho
mčení za zaplacení vyrovnadch kvol. Poněvadž ni'žší. sOll'dy vycháze.jíce z jiného :právního názoru neprovedly dů,kazy a nezjistily výši zažalované pohledávky, byly jejich rozsudky zrušeny.
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čís. :15586.

SQud ne?í.Qprávněn snížiti v rozsudku
~'".
v,
!Qbce prohlasd, že jest ochoten'i ~.. . ~nezttou castku, o které ža
jeŽ nezáleží v sumě peněžité.
j pnjmouh na místě žádanéhO' Pbtěm;
(Rozh. ze dne 11. listopadu 1936 R
'
, v I 438/36.)
Ni ~ š; s o, U· Id Y uznaly podle žalob . 'v
~.
v
by l' za,lovana postoupila bezplatně ~z JIZ se zalO'~kyne domáhala,
hledI'ce k prohlášeni žalobk ně ~
p emek, a zaroveň vyslovil
:,prosti,tj tím, že vyplati Ž<JJZtkyn~eČ ,s~kzal 0; an á může tohoto závazkK
1 ,000 Kč. V dovolání uplat~
novala žalovaná též, že tato částk .as t u'v ..
e
tUJN'de , j Vv y Š š i soud nevyhovtv J e~oJ:i~~í,v:~ekdál' v
otázce, o niž

d ů v o od ech:
Mezi stranami došlo k dvoustranné úplatné smlouvě, podle níž měl
žalobce provésti na svůj náklad nástavbu (přístavbu) domu žalované
manželky, naproti čemuž se tato zase zavázala postoupiti žalobci
knihovní polovici tohoto takto stavebně zhodnoceného domu, Platnost
takové smlouvy není však podmíněna formoU' notářského aktu, jak vyplývá z doslovu § 1 písm. b) zákona ze dne 25. července 1871 Čí,s, 76
. ř. z. Zmařila-Ji. však žalovaná splnění této smlouvy prodejem domu, je
povinna ve smyslu §§ 921 a 1295 obč. zák, žalobci, smlouvu s jeho
strany splnivšímu, náhradou škody pro nesplněni. Tato škoda však spočívá právě v náhradě nákladů na istavbll jím vynaložených. Zásady
§ 1037 obč. zák. nelze proto v souzeném ,případě použíti.

dŮVOdech:

čís.

Oc\por se s,pi,sy spatřuje dovolatelk
v
V'
.
eventUálního peněžního peťt
v b ~ v premrsténém ocenění vy' še
bí '
,
I II za' o' mho
]estr
. 'Zl, na mlStě žádané věci přigmouti"t ....
lze se žalobce na1· vn.), jako je tomu právě v souzen~r~,v o~. sum~;peněžitou (§ 56, odst. 1
dezto podle § 410 c, ř. s. musí, při v h~CI~ ~e;nuze vsoud sumu tusní,žíti,
rčeno, že, s'e žalovaný může osvObOdhi' ve,nt zval?be ~!býti v ,rozsudku vyzaplacenUl1 peněžité sumy o 'kte ' v 10bd pInem za'zalovaneho předmětu
re za oce
'I v ,
P ři'Jmou,t'l' na mílstě tohoto , předmVt
. prohl'
,asI,
ze Jest ochoten .ii
e u.
I'

v

<

. .'-"'~lft.'\W'<.c;,"""
. čís. 15587.
~~~,'i:,","i!J:,':t1""
DQhQda manželů že - jeden
.
z nl~h vynalQží potřebnou částku na
úpravu dQmu patřícího druh'
ide '!ní I
,. emu manzelQvi za tO' ~
t
'a
po Qvici tQhotQ domu nevyžad' f
' ze mu entQ postoupí
,
uJe ormy notářskéhQ spisu
(Rozll. ze dne 11. listopadu 1936, Rv I 715/36,)
•
v
Žalovaná žád"la žalobce (s 'h
na J'e" II
ve o manzela) po ~ tk
~ Jl';" 0t;'ě různé ad"pt"ce a o. r a v v v .' sna~.~, aby provedl
V:.s~ere prace vyžádaly si nákl~~u
zalobce ulcml'l a filnancnval.
,~.
K~, ~,alohee tyto nákktdy
nejmI hledíc k dohodě se žalov'
domku, avšaJk žalovaná to odeptenl ou'.ze mu da pnps,ati polovici- svého
a pře
a, "e opravy domk '
.~ vaznemu prospěchu, Sliboval
v,
' 1] JSou ji k trvalému
:' ze ho bUde do smrti, živiti a ša~itizek:uv da upsati polovičku domku
le~Inou podminku, že po jeho smrl' .'. ~z ada,ptace provede, a činila
Její dceři. Když byla nástavba a "vl'~lo'~'Čka domkL! musí připadnouti
v"ná svůj dům na svoji dceru a ';~~',S a,! :" (~okončena, ,převedla žalost~e~ dom,? Poněv"d.ž žalov"ná žalob~o2)mla zalo?ci bydlení v místnom"ha se zal obce náhrady nákladů ,1 tebosto'up!!!a polovici domu dopodle ž:,loby.
' nas av y. Niž š í s o u:d y U'~naly
NeJv ~v,
tu J'de, ,. y s S 1 S o u d nevyhověv dovolání" uvedl v
otá'Zce, o' niž

J;; /::i

ov

,

.

15588.

Jak má .soud postuPQvati ve sporu O' zjištění Qtcovství,
ručník dítěte svoliti
není s tO' absQlutně

odepřel-li
důkaz

k provedeni krevní zkoušky proto, že prý
vyvrátiti domněnku otcovství.
(Rozh. ze dne 11. I,jstopadu 1936, Rv I 1618/36.)

po,
ten

Pomčnik nezletilého žalobce odepřel dáti souhlas k provedení dů
kazu zkouškou krve, ježto prý důkaz ten není s to vyvráti.fi s absolutní
jistotou domněnku § 163 obě. z<ik. P r v n i s o ud ztotožnil se ve svém
rozsudku s tímto názorem a vyhověl ža,lobě ina u~nání nemanželského
otcovství. O d vol a· c í s o u d nevyhověl odvolání.
Ne i v Y š š í s o u d uložH prvému soudu nové jednáni a roz~
hodnu;tí.
Důvody:

Nejvyšší soud odůvodni,1 blíže v rozhodnutí Č, 8659 Sb. n, s., že
krevní zkouška může býti způsohilým prostředkem, ",by jí byl proveden
proUdůkaz proti zákonné domněnce § 16.3 ohč, zwk., toto stanovisko
stále zastává a neshledává důvodu, aby se v soueeném případě od
ustálené judikatury" odchýHI. Bylo proto povinností prvního soudu, by
pomčníka na toto stanovi'sko nejvyššího soudu a proto na n.ezávažnost
jeho odporu s hlediiska jím uplatňov"ného upozornil. Steíně tak se nezachoval odvolací soud. Že se tak nestalo, zůst"lo dosavadní řízení
v obou stolicích vadným. Na prvním soudě bude, by pomčníka a matku
dítěte k ústnímu jednání předvolal, jim stanovisko nejvyššího soudu
v příčině důkazu krevní, zkouškou sd,ělil, a odepřou~li i nyní dáti svo~
lení k provedení důkazu· toho, odepření to přihHžeje k ostatním provedeným důkazům znovu podle § 272 c. ř. s, zhodnotil.
čís.

15589.

Ručení přejímatele pádle § 1409 Qbč. zák. při převzeti rolnického
ledllu závislém na schváleni Státním pozemkovým úřadem.
V pi'léině vědomosti přejlmatelovy O' dluzich převodcových (před
chůdcových) týkajících se převzatého nedllu rozhoduje dO' b a, kdy

čís ..

-

1036
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úřad

Státní pozemkový
převzetí
správy nedílu. schválil

převzetí, nikoliv dřívější den SKUH,cnébi

1037

'h o Uf
"adu ze dne 4. srpna 1932, neboť pak
d P.lSti Sta' tního pozemkove
d' .
'

onem
" zve
'"d"la
e při odevz am.
o NeJvyssl
.
" ". s o u d

(Rozh. ze dne 11. listopadu 1936, Rv II 973/34.)

nevyhověl

Žal·o.vaná koupila kupní smlouvou ze dne 20. května 1932
nedil s mrtvým a živým
od manželli Jakuba a Josefy H-oVvcfr
Žalující
že prodávajíCí- manželé H-ovi byli odsouzeni jí
pOhledávky, jež nyni vymáhá na žalované. Exekuce 'k vydobytí
pohledávek proti nim vedené zůstaly bezvýsledné. žalovaná
proto podle § 1409 obč. zák. za všechen dluh prodavatelů, a byla
pohledávku žalu~icí UPOzorněna též dne 13. června 1932, tedy ještě
schválením kl1pní smlouvy Státním pozemkOVým úfadem, avšaJk
vaná prolllásila, že nk nedluží,
dluh ten pfevzala i
k. p'1a,:en/o.
Manželé H-ovi jsou nemajetní a pohledáV'ka jest na nich nedobytná.
hledávky vznikl,y prodejem zbOží na
a to obilí, osiva a krmi"a;.
které manželé H-ovi· koupiH pw
Ti
pouze tento
pro tento nedíl. Ža.'101lan
rolnický nedM" a zbož;. bylo tedy
rolnický nedí! ve dnech 15. až 26.
1932, nikoli již
Také ve schvalovacím dopi·se Státní-ho pozemkového
ze dne
4. srpna 1932 byla za'Jovaná
na POhledávku žalující. Žalo_
vaná
tedy o této pohledávce, a musila také
náležité pozor_
nosti o ní věděti, musila totiž věděti, že manželé H-ovi mají kromě
tohoto ,dluhu
i jiné dluhy,
to sami žalované, a proto
bylo její povinností, starati se o
a o jeji'ch zaplacení.
Niž š í, s o II d Y uznaly
podle žaloby, o d vol a c í s o u d
z
d u vod
Rolnický nedil nebo jeho
mohou býti zcizeny
jen se svolením Státního pozemkOvého
(§ 37 zák.
81/20 Sb.
z. a n.). Kupní smlouva mohla tedy býti uzavřena jen pod odkládaci
výminkou, že ji Státní pozemkový
schválí. Do té doby a do
knihovního provedení smlouvy takto. schválené zust,ává vlastníkem nemovi·tosti prodavateJ. a
jeho mohou dosíci u.spokojení z nemoc
vitostí. Do.
této Odkládací Výminky nemovitost
kupiteli,
nýbrž trvá tu stav nejistoty, zda jí nabude
nikoli. Teprve po
výminky stane se kupni smlOuva definitivním a platným titulem k nabytf .
vlastnictví a bude moci býti
nemo·vitost koupená
do
kupi·tele, který nabude k ní práva
na
závazky a pak teprve
zása·hu
prodavatelových.
bude nemovitost
tol10 jest odevzdání
nemovitosti po smyslu § 1409
zák. mO'žným teprve po
Odkládací výminky. Státní
pozemkový
·schválH kupní smIouvu dne 4. srpna 1932. Do tohoto
dne nemohla býti nemovitost odevzdána a
tedy ani, ne dne
20.
1932.
se Se svou pOhledávkou
Mkdy
v
1932. To· však
aby ,byl
nárokw
podle § 1409
zák, že totiž znaJa dlll'h zcizHelu"
žalobkyni
odeVzdání nemovitosti.
by sta610, že žalovaná o

před:nesla,

inventářem

il!Č

věděla

ještě

těchto

ů:

obč.

neboť sděH]j
zjištění těchto dlurhů
částečně
část

úřadu

května
červnu

věři·telé

či

vtělena,
přejdou něho
odňata
věmelU
případně převzetí

úřad

splnění zmírněné
převzata,

Žalobkyně
dostačí,
obč.
Ostatně

soudstej~ě j~~~ ~~~~nfr~~32, kt~rou žalov~n~I:~í~P~§ ~7

nepatří

splnění
přejde jmění

Důsledkem

při'hlásj.]a
s:plněn :předpoklad
vuči
při
něm zvěděla

~~

při

~932

obč.

dřívější naz?r~

~~v~lat~JkaUl~ed~~s~J~o~f~í~~~~~ l~ePřih~édl t~o o:eoJ~~:~lě
í~~ři~líu'řadu k sehvá-

k
žalova,na.d'Jen o'SZta'tniho 'pozemkového Madu' vk'o'vePmu
• 'řil! ovna
.
'!n' u. pozem

~~l~~ ž~

při

Čí,s.

By;'mbl'nYk~u

manz~ČIS.

dřIve.

úřad

spl,nění

.. ze stanoviska,
.
d
í stolice vychazl
Odvolací
že kurpní smklobuvaa JzOesefllyeH_OVýeh rolnický neddll v
že J'i Státní
.
, ]" Ja ll! a
" d dkláJ ael v . ' ,
"
u . O Sb. z. a n. uzavrena po. o
ne 4. srpna 1932, a. ze
. zák. k 81/2
h '1' což se stalo teprve d
. tne" odevzdana
.
t " alovane s fa>
•
. úřad se va I,
pozem ovy
ohla býti nemovItost
. k kdy se Ž<l!lova,na
do tohm ,dne nem" tedy
posuzovam otaz y,
lu § 14()9
od n, prevzata a ze" . k ni dověděla, Jest ve smys
" začala
a dluhu prodatel,u proh zil!lobr
a nikoliv
den,.kdyz v tÝ'ká
O'k ro.zhodným den 4. srpna
t' Tomuto právnímu
Yb 0-

měli

úřadu

, ,
dovolam.

Důvody:

osobně

úvěr,
hospodářství.
upotřebeno
června
upozorně.na

převzala

15590 -

Čís.

-

Smt'elOdUyV~O~~:~~~;t~á.s;~~'~eI?

ku,p"ní
tO.h.?tvO
. a kdyz se
. k b I zJlsteno JIZ .
. Ž I
lem,
é usedlosti. - Ja
yo
I § 1409
zak. a 0podarem na
za rozhod\ljíd
•.
obvodové
tom
že pourhy
nahrad;t!
vana vsa
.
.'ho Státního pozem ove
dl'e § 37 ák.
d Y ba arm same
« d' Jehoz Je po
. . .
Státního
811/20 Sb .. z. a«n. u musí
vyhrazeno, y 'O .se
ovšem lze
kupní. smlouva
az"'hlížeti
mu u"k nezávaznemu,
•
"'lirbu" referen
a
. S.
pns
k ní asmlouva,
bude
tat.
mm ,pozem§ 3 zák.
k Y jehO' obvodové
ne
k J'cho .předseda nebo Je en
ov 'm úřil!demschvalena,
zastupuj
e pozemkovy, u'Iřad na vene

obč.
~e ~my.s"~ řúslib
~kred.?~zn~ř~dU
nemůže
~.

o~ovati
dob~ t~ ~opvř~ přehlíží,
V'

.

kP:lf~iL~~ 9~;1~ j~~t.
h '

úř~~
ČI'S.

s~~~áiení

t~~~mto;~i~~nr'~or~kkéh\
nedíluh)~!~.
u~:~~~~;:
zůstati
méně

~~~o

.úřadovnb'o:epo~ie

P?Z0~kbOV~Zop~ea~n'á

přetdISO~~rn~h:pl'~zemkového úřadu

čís. 330/1~~b. ~ te~~

náměstl<ů.

čís.

.

d

nemůže

15590.

rozhodnouti op·
.
Iatn'OsťI manželství

zů-

PozůStalOS!nl sou táz předurčující.
. T rozené
stavitelova ani16j~0J °zák cepodle něhož jest POlklád~ttJ'e~:~: rodičfl
Předpis §
o.
.,
"Iské nevěděl-li a eSPo.n
I tvi
v manželství neplatném z~e=eplati obecně, ať neplatn~S\ ~~:žs se
bez viny o překážce ~n~ . de~h Dltěti z takového m~e s I,om ve ..
spočívá
dUVo.d "ti zastoupení Po.zůstalostí ve sp
"hlásilonak jakýchkohv
dědictvi, nelze o epn ho
v

pn
. prot.I
dooem

pozůstalostí třetí

oso . u.

(Rozh. ze dne 12. Jistopadul936, Rl 1105/36.)

-

Čís.

_
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103<:1

lOa8

P r v Ý s o u cl přijal na soud I" ď k
(e I~ ou přihlášku pozLIstaJé
Anny P-ové a její dcer 'nezl
popírali dědické právo}pozú~/~~y ~-ove a odkazal ostatní dědíce
manželství se zllstavitelem (§
ovy pro tvrzenou neplatnost'
nesp. pat. na pořad práva. Zároveň' zak.), s )Cj!"h odporem podle
by se její dcera nezl Jana P
. nevyhovel zadoslI pozústalé
nezúčastnila za,stoup~ní pozů~~;t' :astoupená zvláštním opatrovn
pozůstalosti
na zaplacení u,rč·t' oShl1 Vde. sporu, jejž vedla vdova
"I k
I e po
e avk)! Rek
.
vy h ove re ursu pozůstalé vdovy
.
u r s nI
Nej'vy'"
. dovolacímu rekursu.
s S I S o u d nevyhověl

6~ ~.;č

Dědí,cké přihlášky zůsta,vitelov'

h cl'
.
stalé vdovy Anny P., třebaže se vš~~h ce,1 Ma;ne P. a Kláry H. a
odporU/jí, si meú sebou potud , okUldny oplra'll~ ~ zako11'nou posl'
.
z dědického práva. Jedná se 't Pd'"
o~y chteJl vdovu vůbec
,.
nesp
t
č
Ul IZ o pnpad vytčený v § 126 d
• '.
.: pro ez po,mstalostní soud
odk' t"
•
'. o st. .,
z dedl'cu SI odporujídch který by
Id'"
aza 1 na porad prava
dědického práva svého' od úrce ;;use nve
zbavlti:moci silnější
1
drokému právu. Pozilstaloslní s~ud by m?9 zj.ednatl platnost svému
zůstavitelova manželství a to '.'. ,~muze ;;am rozhodnouti o platností
ř.), i~ročež věcrré úvahy' dovol:~i ;~k~r o o~azce p~edurč~jící (~ 25 nesp.
ča.sne. Mylným jest i 'e'í' , rávní n'
<:nt y po teto strance JSou před
svěc! 1 spriwnosti jjjíhůPstanovi.sa:;r" ze u's:anov~ní, § 99 obč. zák. nana předpokládanou platnost 111 'I' ť~ tolIz pozustalostní řízení hledíc
př.' edpisu
,plyne pou'Z~ z'e .po'zuo stanl ~eds 'Vl' není přerušiti, n. ebof z tohoto
,
.•
"
' , a a v -Gva má,
T,
ICI' pJa.tnosh manželství sB .... d O ' :pr~ve pro domnenku, svěd-.
dl d"
nejSI uvod dedl'C'keho'
,
é IC poplTající platnost jejího manžel t .. P k ' . prava nez zákonný
Jany P. ve sporu pozůstalé vdov
s VI. oo ud jde o zastoupení nezL
především podotknouti že se n/trol! p~zustaJ.osh po Josefu P., nutno,
trovní,kem přihlási,la p~dm' •• z . Jana ., zastoupená zvláštním opa
právo.
nebylo
ze
a že iejí
z~lstvl' zustavi,telova,. bylo by tu .~,( %ylo ,uznano na nepl-atnost manzak., podle něhož děti kte . b Jl s e ledeh k ustanovení- § 160 obě
. tkl"
'
re y y zplo,zeny v
' I t .
.
Jes pO' adalI za manželské p k d l ' . manze s Vl neplatném
o
manželství,
,o ,u • a
jeden z
bez vinj
1856 čis. 185 ř. z. a cís na' pn cdemz § "0 zakona ze dne 8. října
Z' "1
."
.
r. ze ne 3 června 1858 ..
I USl Y vYJlmku stran překážek
d' .
ClS. 92 ř. z.
!a~že . § 1.60 obč. zák. platil ~~:o~~~~~ v §§ .62-64 obč. zák.,
zelstvl spoclvala na jakýchkoli důvodech e, ",b~ť.. I neplatnO'st manohledu obnoven čl II odst 2'k
d ' a dr,VejSl stav nebyl v tomto
proto nez!. Janu
toho iasuzaO'kf~ !ne 25 .. května 1868 Č. 47 ř. z. Jest
ve sporu uvedeném pozůstalou ~dO:~~h t~ke za zástupkyni pozůstalosti
dička, pokud se týče její opatrovník u . ~e,,;t~ tla bnetvrdí, že uvedená dě11866 Sb. n. s) nevyhov'e'l nl'z'"
znava za o' ní nárok (rozh. č 5712
t t
. ,
.
y' SI soudy práven . ..
.,
ao nezúčast,ni,la zastoupení poZll-S
o tl.
jel'muTim'
návrhu,
abynení
se
a OStl. v onom' 1 sporu.
ovšem

měl

" o

ču e

Č

V

!1i1:~~

v

POPř~~nOec~~~abdědi'Čkll ~ákona

překážce

nevěděl

P.

<:spo~

. stadiu věci k němu hleděti.
čís.

15591.

Notářská komora není právnickou osobou.

Dúvody:

p~

vylouČeno, aby k lIvarování zbytečných útrat za schválení poručenskéhc>
soudU mezi dovolaci rekurentkou a řMne zastoupenou nezl. dcerou byla
uzavřena dohoda, jež by v případě uznání žalobního nároku anebo dostatečného zaji·šté,ni nároků dítěte (na příklad za'stoupení příslušného
podílu, o který by dítě jinak bylo zkráceno), umožnila upustiti od dalšího
účastenství na onom sporu. Takový návrh může však býti učiněn pouze
u prvnHJO soudu, nikoli Ul soudu vyšší stolice, a nelze tudíž v nynějším

dědiok~

rodičů

(Rozh. ze dne 12. listopadu 1936, Rii j 70/36.)
P r v Ý s o u d vyhověl návrhu notářské kOlnory, by jí byla vydána
záruka jednoho notáře. Proti tomuto rozhodnutí stěžovali si
zákonní dědicové notáře, jež prvý soud odkázal s jejich stížností na
pořad práva proti komoře. Rek u r sní s o u d návrh odmítl. D ů
vod y: Jde o řizení nesporné, v němž notářská Immora vystupuje jen
jako jeho účastník. účastníkem může býti dle § 6 zákona čis. !OD/31
Sb. z. a n. jen osoba, ať lysická nebo právnícká, jíž notářská komora
není, poněvadž se jí nedostává povahy právnické osobnosti. Jest jenom
výkonným orgánem sboru notářů s činností v VIlI. hlavě notářského
řádu přesně vymezenou, nemá neosobního jmění, k provádění té urče
ného, nemá stanov, má tO'liko jednaCÍ l"ád ministrem spravedlností
schválený, a úkolem jejím, jakož i sboru notářll, jest hájení cti a vážností stran a zastupO'vání stavovských zájmů. Prvý soud tedy pochybil,
když 'Ú návrhu notářské komory vůbec jednání zahájil a když dědice
po onom notáři poukázal na pořad práva proti komoře, neboť pro nedostatek povahy právnické osobnosti u komory nemůže komora býti ani
účastnicí řízení nesporného. Napadené usnesení je dle § 41 lit. f) zákona
čís. 100/31 zmatečné. K tomu se podotýká, že sice podle § 25 not. ř.
ručí kauce jako zástava za náhradní nároky a platy, které vzejdou
z úřední činností notářovy, ale že v lll. hlavě notář. řádu pojednávající
o kauci nikde neni ustanoveno, že by i komora sama kallci pro sebe
mohla požadovati. V §§ 28 až 30 not. ř. jest jen předepsáno, že po notářově smrti může býti kauce vrácena jeho právním zástupcům toliko se
svolením komory, že dále má komora dříve, než svolení to dá, provésti
ediktál,ní Hzení a vyzvati všechny, kteří- by z dúvoc!u zákonného práva
zástavního si dle § 25 not. ř. činili na kauci nárok, aby u ní své nároky
do 6 měsíců ohlásili, ježto by jinak byl udělen souhlas k vydání kauce
právním nástupcům, a že o přihlášených nároCÍch má komora účastníky
vyslechnouti, a kdyby se nedo'sáhlo dohody, odkázati je na pořad
práva. Z toho plyne, že postup komory není odůvodněn předpisy ll!.
hlavy not. ř. a že soudu ani nepříslušelo právo stěžovatelky poukázati

notářská

na pořad
Ne j vpráva.
y Š š í s o u.d odmítl dovolací rekurs

notářské komory.
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D ů vod y:
K odůvodněni napadeného usneseni stačí dodat' '

,
test nO,tářské kol~~ium, jehož členy jso~' ;~d\,~~mt~:m prá.v
CIS. 75/71 r. z. vSlchm notan, kteří mají úřední sídlo
b d not. r.
sboroveho soudu první stolice. Ti tvoří n '
v o vo u .
volí z~ ~vého středu podle §§ 127 až 129 n~~enl ;;t~~~~o~poleČensky
stavajlcI. z preSidenta ~ několika členů. Z toho je patrné, ~~moru,
komora ]~st pouze organem a zástupcem notářského kolegia a ž
.
e . '...
sama nositelem soukromých práva závazků Že tom
I z t~to úva,hy: .I;!elze-li zřiditi notářskou komoru p~o ta~ehe;;ta~~kIY~á
konneho ,poctu. medmch notářských míst v obvodě téhož sborovéZ;soudu, prechazl podle § ,25 odstavec 2 a § 132 not - Č·
t
.. ~
komoře svěřená (§§ 133 1 3 4 .
. ' r. mnos notarske
.
. •. _
'.
not. r.) na sborovy soud prvni stolice . •
Jako takovy. zre]me .nem nositelem soukromých práva závazk" ]~n~
ze~st~noven~.§ ~ 34 pls'!1eno not. ř. nelze vyvoditi opak, neboť :\d ~
] ym. notarske komore svereno obstaráváni hospodářských zále >Ot1 y.
notarskeho kolegia, vykonává i tuto činnost jen 'ako or án a zá: oslI

~. závazků

právO na nich váznoucí. P r v Ý s o u d zamítl žalobu pro tentokráte.
O d vol a cí s o u d LIznal podle žaloby. D ů vod y: Prvý soud zamítl
žalobu maje za to, že cenné papíry, o nichž deponentka prohlásila podle
§ 3 zák. čís. 241/24 Sb. z. a n., že s nimi žalovaná může volně naklá.datí, se staly vlastnictvím žalované, od níž nemohou zatím býti zpět
požadovány pro přiroči žalované poskytnuté. Tento názor jest však
mylný, neboť uvedený.m proh!á~ením. ne~ohlo s.''. nic změniti na vlas\nickém pravu k cennym paplrum, nybrz prohlasem to znamenalo len
zproštěni žalované banky povinnosti uvedené v §§ 1 a 2 cit. zák. Jakmile byl však splněn účel, k němuž byly cenné papíry dány do úschovy,
mohou býti žádány zpět a nebráni tomu ani moratorium poskytnuté žalované bance, neboť žalující konkursní podstata jest vlastnící papírů
nehledíc k předpisu § 4 zák. čís. 240/24 Sb. z. a n. a § 47 konk. ř.
Ne j v y Š š i s o u d nevyhověl dovoláni.

,0

sboru ~otářů, .,~ik~1i vlastním jménem jako samo~tatný ~odmět:~~c=
zavazku. Notars~a komora vykonává ovšem jisté funkce jakožt~ úřad .
nadany sam?spravou, pokud zastupuje zájmy celého stavu notářskéh
(§ :33 not. r.) a pokud ?koná~á dozorčí a kárnou činnost nad notá~
~§ 34 a) ..- . hl, k) not. 1.). A~sak v souzeném případě nejde o to, zda
P~kud)' z~~on. dovolu]e v teto funkCI zasahovati do :soudniho řízení
Po;evadz SVU] ~arok nevyvozovala z oprávněni příslušejícího ji pOdl~
§. _ 8 .a 29 not. r;, a,by se vyjádřila o ,tom, zda souhlasí s vJdánim nota~ske. k.auce, ny?rz..uplatmla v návrhu jen soukromoprávni nárok v _
PlyvbaJIcl z toho, .ze JI byla postoupena zástavni práva ke kauci patřfcí
oso. am
•. sou kromo'h uvedenym
. k - v § 2'5 not. ř . Způsobilost k up latnem
pra~?1 ? naro u l'red soudem jest posuzovati jen s toho hlediska zdali
~~,~';;~k.a. ~omoy~ st samostatn~m prá.vn~m podmětem. Neoznačil~1i no. r y ra . n?tars ~~ komoru am lonnalne za nositelku práva závazků
Jako to učmll na pn klad ob~hodni zákonník při obchodních společno:
stech, (čl. 111, 164 obch. zak.), nelze jí přiznati 2lpůsobilost k právům
v~ ~myslu hm~tněpr~vnich předpisů a není proto způsobilou' jako strana
pTe so~dem Jednati (§ 1 c. ř. s. a § 7 zákona čís. 100/31 Sb z a n)
~.~volacl re~urs, podaný notářskou komorou, která není ()sobo~ ;půs~~ .
I ou JednalI samostatně p.řed soudem, jest tedy nepřípustný.

t
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15592.

Kdy nenabývá banka vlastnictví k cenným

papírům u ní uloženým.

(Rozh. ze dne 12. listopadu 1936, Rv I 2845/34.)

~alLIjicí

správce

~~nkursnÍ podstaty domáhá se na žalované bance

vy~al1l cennych paplru t~rdě že pohledávka, k jejimuž zajištění papiry
ty yly bance dany do zastavy, jíž zanikla a že tim zaniklo i zástavni

D

ů

vody:

Obě stran v vycházej i z právního stanovÍ'ska, že jest podstatnou
otázkou pro řéšeni tohoto sporu, zda žalovaná banka nabyla vlastnictví
k převzatým cenným papirům. Pokud dovolatelka má za to, že při
správném posuzováni této právní otázky neměl se odvolací soud opírati o ustanovení § 3 zákona ze dne 10. října 1924,č. 241 Sb. z. a n.
o povinnostech bankéřů při úschově cenných papirů, není její výtka
oprávněna již z té příčiny, že odvolací soud při tom poukazuj'e na
zmocnění dané podle tohoto zákonného předpisu, a takovýmto způso
bem se dovolávala tohoto zákonného ustanoveni sama žalovaná v ří
zeni před první stolicí. Přikládá-li pak v dovoláni tomuto zákonnému
ustanoveni jen podřadný význam a odkazuje-li na všeobecné předpisy
občanského zákona o zástavě a o schovací smlouvě jako na základ pro
správné posouzeni úvodem zmíněné právni otázky, je z toho patrné, že
ani podle jejiho názoru nestačí k nabytí vlastnictVÍ scho'latelem (bankéřem) pouhé prohlášeni uklad<a,telovo nebo zástavniho dlužnika podl'e
§ 3 uved. zákona. V §§ 1 až 3 uved. zákona jest vyjádřena právní
domněnka, že ten, kdo dává věc v úschovu přimo anebo dáním v zástavu nepřímo, čini tak vždy s vůlí zachovati sobě vlastnictVÍ věci a obdržeti tutéž věc zpět (viz důvodovou zprávu k uvedenému zákonu). Tato
právn,;, domněnka jest ovšem vJVrati~elná, a bylo tedy na žalowmé, aby
v důsledktl svého právniho hlediska dolíčila skutečnosti, jež by podle
obecných ustanovení občanského zákona vedly ke změně vlastnického
práva k převzatým cenným papírům. Toho však neučinila poukazujíc
v dalších dovolacích vývodech pouze na prohlášení ukladatelovo ze
dne 4. dubna 1932. Ale toto prohlášení bylo vydáno' právě se zřetelem
k § 3 uvedeného zákona, takže se vlastně žalovaná k tomuto zákonnému ustanovení nedlisledně sama vrací, třebaže zase dále uznává, že
tímto zákonným ustanovením nebyla zamýšlena úprava vlastnických
poměrů k dotčeným ce'11l1ým papirům. Marně proto zdůrazňuje, že tím
prohlášením bylo žalované dáno zmocnění libovolně nakládati s přija
tými cennými papíry, když i z jejího vlastniho právního hlediska se
Clvllnl rozhodnuti XVIII.
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podává, že takovéto prohlášení ve smyslu § 3 uved. zák. nestačí,
založilo tvrzenou změnu právních poměrů. Mimo to odvolací soud
vem poukázal na dopis žalované ze dne 24. řijna 1933, neboť jest
z něho zřejmé, zejména ve spojení s jejím dopisem ze dne 6. prosince
1933, že způsob, s jakým naložila s cennými papíry, odporuje názoru,
by se to bylo stalo u výkonu jejího vlastnického práva. z předchozího
se podává, že nejsou rozhodné pro právní posouzení této rozepře úvahy
žalované nesoucí se k tomu, že mohla volně nakládati s cennými papíry, jež prý se změnily v t. zv. zástavu nebo úschovu nepravidelnou.
Odpadá proto překážka, na níž založila žalovaná svoji obranu proti
žalobnímu nároku, dovolávajíc se zákona ze dne 10. října 1924 č. 240
Sb. z. a n. o příročí k ochraně peněžních {,stavů a jejich věřitelů, neboť
ustanovení §§ 4 a 5 tohoto zákona (úsudkem z opaku) nepřekážejí žalobnimu nároku na vydání cenných papírů ani nároku na zaplacení výtěžku za ně, tohoto již z toho důvodu, že se prodej stal za přiročí, takže
nejde o starou pohledávku.

."
I ní této prvé splátky na první prémií
uradu. Za~ ace
1933 Stalo se tak dne 27. června
lední poštovllImu
'1
ho V ěno do 22. cervence·
.
7'0/' ,
bylo da epOS č '
1933 sJ'ednán byl k pojistce dodatek ČIS. 235
k'
fO účastna zavadu,
933. Dne 27. e~vna.... . '
výše z~Íněne pOj1'stem" ~~~~~. :d~e ~~ ~e~ence 1933, že prémie
, ,'
a kolek 50 Kč, úhmem 322
a;,,tokruh'."estem. H. K., po;a
za toto rI!SllkO ~ln~,}42p' r~~i/~b~a~!je dodatek ustanovení, že j~st
Kč. O zap aC~nI e ~ "
d tku Dne 5. července 1933 doslo
. jej zapravI!1 pn obdrzenI to~ot~b~~Vay. z';vod k pojistné příhodě, žaloskutečně pn treDln~u na au.om
, h d'l'
roto že prý nebyly
vaná poj~šťovnal vsak °f~~~e~: s!kJ~~áh:\~;O:U, že' pojistná s'."louva
vcas zap aceny. a. . t a' po právu a že ],est žalo,vana proto
Prémie
.'
žalovanou uzavrena. fV
",
,N . "
mezI nim a t't' h
. a 'ku' vze'šly' ch mu' pojistnou pnhodou.
Iz s I
povinna zpros l' l' , Ů' zav 'z
o II d Y žalobu zamítly.
.
s N ' ' " , s o u d uložil prvému soudu nové jednání a rozhodnutI.
e]vyssl

Je

v

"
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Kdy ručí pojišťovna, která poskytla pojistníkovi poshovění v placení první pojistné prérníe a zároveň t. zv. prozatímní (provisomí).
krytí, byla-li v době poshovění základní prémie sjednána dodatková pojistná smlouva o rozšíření pojištěni na nehody z účasti na automobilovýchzávodech.
(Rozh. ze dne 12. listopadu 19'36, Rv 12942'/34.)
Pojistkou ze dne 22. června 1933 byl žalobce jako majitel osobního
automobilu značky Bugatti pojištěn proti zákonnému povínnému ručení až do nejvyšší částky 50.COO Kč za každou usmrcenou, po raně
nou nebo na zdraví poškozenou osobu, nejvýše do 200.000 Kč a 10.000
Kč za škody na věcech. Pojištění uzavřeno bylo na 10 roků, a to od 22.
června 1933 do 22. června 1934. Roční pojistné s poplatky činilo celoročně 1.656 Kč a bylo splatné ve dvou stejných částkách splatných dne
22. června a 22. prosince toho kterého roku. Článek 10, odst.2 a 3 všeobecných pojišťovacích podmínek stanovil, že pojistník jest povinen zapraviti první prémii s vedlejšími poplatky v době, která jest stanovena
jako počátek pojištění v pojistce. Není-Ii prémie včas zaplacena, může pojišťovatel pokud není placeno', ustoupiti od smlouvy. Nepřivede-Ii se nárok na prémii do 3 měsíců ode.dne splatnosti u soudu k platnosti, má se za
to, že se ustoupilo od smlouvy. Nastane-Ii skutečnost, nárok třetí osoby
odůvodňující, před zaplacením, jest pojistitel prost závazku plniti, leč
by byl nárok soudně uplatňo'val a nevzdal se téhož později,' avšak
před tím, než nastala pojistná příhoda. První prémie nebyla dne 22.
června 1933 zaplacena. Žalovaná pojišťovna poskytla však žalobci dopisem ze dne 23. června 1933 již od 22. června 1933 pro vis orní krytí a
upozornila ho, že toto provisorni krytí se přeruší, nepodá-li 828 Kč, t. j.
první splátku na prvou prémii do 1. července 1933 do 12' hod. po-

.
.'
. 'k
účast na automobilových
Byl-Ii o zaplace11l prem~e za. flSI .o pro raviti ři obdržení tohoto

zdávdodtke~h ~yel~n~Í':n dl·~~a~~~áJ;e~~e~~:oJ~:~n~a~ásad,a,Pž~, není-I!

nic. jio a ,
. . ' d'
. t, vá nebo uhrnkova premle
ného ~ s~latnos~ p,rem\~u~~e j:~n~~ ]ze;raei~la děje doručením pojistky
splatna. pn. uzavrem srnh 14431 401 1 6586 Sb. n. s.). Z tétO' zásady
pojistnIkovl (srov?, roz .
.'
' kd' ro zaslání prémie záučinila však pO]Isťovna sama uchylku, 2Y3z Pč'
1933 lhůtu ale
.
.. tk poskytla dopisem ze dne
. ervna
"
'.
k~adm pOJIs y. . k ytí ode dne vystavení police, čili, Ž': ručem
zaroven prozatrmm r
•
.
'''Ia ůvodně do 1 cervence
převzala ~ .zap~ac~~í ~~;:ei:ceZ~I~~;.1 J~;t"c;"v d~datku čís. 2Ú70/1 jest
'.
.
rci čís 3,28729 u níž byla vyslovena
1933, poz eJI o
výslo~ně pquk~z~a I:uv~~n~a~fa~ení p~vé splátky na prémii pojišťov.na
odch!lka od zasa y, z:,
é ovolení oshovění v :dopise dat?van~m
nerUCI, ~ylo by lze pls~~n čPI 93.1 podle zásad poctivostI a viry

~~~t;~~ěc~~v;~~,iti3t~k~ že' u::r:~ prémie se v.z:ahduj~z~~~ ~~~~tk~v~~
pré~lii, jak to ?O~O~U~~;s~lo~~~. ~1:í ~~í:~a~ávt~~volací odpověcÚ. Oběy

°tpredne:. ~~ve :v~d~J'í že dotčené listiny jejich vůli úpl.ně ph;s~ě nedv .
dopisu o poshovem ze ne
s rany pn m ,
jádřily. žal~g~~ t~~d~y~: ~;ěř~~:r~~~~~k~Vá prémie, ~kuteč?~ ujednal
27. června,.
•
.
'išťovny' žalovana P0]Istovna nas oprávněným zastupcem zal~vane PO]
J
t že závod je poopak tvrdí, že žalobc~. byl .vyslov~e upo~or~~~:avč~~ zaplacena. Jde
jištěn jediné v tom pnpfde j kd y res7i:ny tvrdí že listiny neuvádějí
. tudíž o výklad prave v!-,.e s :a~ ....~ tom směr~ skutkové okolnosti
přesně jejich ~ravou. vulI, p~~knase~iž~í soudy vycházejíce z jiného
a vedou o nIch d~kaz . sve. y. e rovedl a neobíraly se naznače
nazírání na věc nabldnute dukaz>:; n p. .. ~
, 503 č 2' c ř s.).
nými skutečnostmi. Jejich řízení zustalo vadnym (§
. . , 00'
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čis. 15594.

životni pojištěni smluvní.
Lstivé zamlčeni choroby je tu jen tehd
'e tl··
".
o chorobě věděl, nebo musel věděti přes to ."I' ) dS lze. pojls!ník,
sjednáni pojistné smlouvy.
'
jl V e o m e zarnlcel v

..Pro, otá~.kl! Istiyosti nemaji významu skutečnosti nastavši
'
pote, kdy
pOJIstník ucmtl objektivně nesprávné údaje.
(Rozh. ze dne 12. listopadu 1936, Rv I 730/36.)
Žalobkyně uzavřela spolu se s .
.
"
lované pojišťovny životní POjistku?~d~~n;é,:emre!ym manžele!l' u žapovmna v případě úmrtí jednoho z po"T ? 8m ouvy byla zalovaná
jištěný kapjitál. Poněvadž úmrtím ma~~e~~cr,I;&klat!tl druh.ému po:tal, domáhá se žalobkyně na žalovan' '. , ~?e !en ,pnpad ~a
zalovaná výplatu odepřela. Proti žalob: ~i~í~i) p~jlstne. Č~stkY'..Jezto
zemřel na tuberkulosu
líc . . . . .
"
a za ovana, ze pOJistník
zamlčel, takže podle pOjlťo;ad:~h ~~d:í~~:ll!n!,st~éo smlouvy lstivě
od smlouvy. Niž š í s o u d
I
jes. an uvod kodstwpu
z těchto d ů vod'. p"
. y .uzna y podle zaloby, p r v Ý s o u d
tivně nes rávně n~·ot.ojlstnlk I:~l~:avře~í ~oji:tky odpověděl objeksvojí ChtrObu i to žeatky~ jr/prll~lapsi:~ pnhlekalrské p~ohlí~ce, zamlčel
O to
•
k I
'..
1 ll! C orOJU v lečem v Tatrách
Chyb~~s~e ~e~o~o~t~h:y JS~u pro. žalova~ou. důležité, nemůže býti po~

'Ub'zadvři1ti v.~bebc POjistno.~, ~~lIO~:~~I~a~I~:~;a.!l':n~~I:o~hyO~~~ytí pPoOdj~lšeťo§vn7Y

o
vseo ecných po··"f
' h'
'
ježto však uplynulo od C:a~'~:~;'c .podmmek od smlouvy odstoupíti;
úmrtí pojistníka dne 117áří 19'34PoJ.lStky,. t. J. 1. srpna 19301 do dne
. vice nez 1 rok, nemůže dle b d I
§ 7 '.'
tom ci:i;~~~tT.m~~j~~n~~l~š~V{ ~:ttO.~Piti, I~d.a~e se .pojistník dOpuS~i1 Upři
I

,

~!b~r~~~~~mp1~!i~~Ob~~\~p'I~ě zdrF ~~:~;~jí~~ 1~~ll;~~.;~~~~1~, ~~v:á
byl pojistník zase zdráv.

Vlhl~~e~l~lct nemocen a.~o lecelll. v sa.~ato!i

~~;J;el ~::~u plicn~ chor.obu a léčení vO~~t~:~~e z~li!~aú6~ie~, Pa6~S\~~

toho, ~~J1~ž o~~~u~~dodryoeu~oomyl,O své~ zdrav?tním stavu jsa si vědom
"ve . k '.
.
"
v na ZlVU a ze tak zalovanou po,škodí
poh~ ~~li1 ~~lt~l, ~ln~. 7e.~e, ~e p:oj~stník přece udal na další otázky, že
d •.
' . OjlS ll! o povedel subjektivně správně a žalované ne
~~m~~~o t~~í1"~JosPrlokázati,
tže b~ byl pojistník jednal lstivě. Žalovaná
m OU vy us OUplÍl.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.

°

Důvody;

Pro Spor neni rozhodující okolnost ž k" d .
"
choroby »tbc« jest třeb~ Z~láš~~í;~~~bvyse.~ován~ a. zji:
na pro roentgenem, a že bez pojistníkova upozor,nění no:n;ře~tlřos~t~~~l~

štěnívPřestálé

robu plicní nemusí lékař při obyčejné prohlídce přestálou chorobu poznati. Neboť lstivé zamlčení choroby předpokládá, aby pojistník o chorobě věděl neb aspoň věděti musil a aby ji vědomě zamlčel za tím
účelem, aby dosáhl pojištění. Z okolnosti, jejíž zjištění dovolatelka postrádá, nebylo by lze dojiti k závěru, že zemřelý pojistník Karel K. o své
plicní chorobě věděl, a jest proto bezdůvodná výtka činěná podle § 503
čis. 2 C. ř. s., že o tvrzené okolnosti nebyl připuštěn důkaz znaleckým
svědkem. I po právní stránce (§ 'S03 čís. 4 C. ř. s.) posoudil odvolací
soud věc správně neuznav, že zemřel5r Karel K. učinil lstivě nesprávná
udání v pojistném návrhu a před důvěrným lékařem pojišťovny. Stačí po
té stránce odkázati na odůvodnění shora uvedeného rozsudku, k němuž
se dodává k vyvrácení dovolacích vývodů, že pro otázku lstivosti jsou
rozhodné jen ony okolnosti, které se sběhly do doby, kdy Karel K. nesprávná udání učinil, to jest do 17. června. 1930. Do té doby byl léčen
pouze Dr. Robertem S. jenž ho sice léčil na »tbc«, ale zamlčel mu tuto
nemoc; v Tatrách byl Karel K. do té doby jen jednou (ode dne 1. prosince 1928 do dne 29. března 19'29) a nebylo zjištěno, že se tam dově
dělo své vážné nemoci. Vrátiv se domů byl ještě nemo'cen do 20. čer
vence 1929, byl pak podle zjištěného údaje Dr. S. úplně zdráv a konal
službu od 20 července 1929 až do 24 ledna 19-31. V tomto mezidobí, do
něhož spadají nesprávné údaje, mohl proto Karel K. důvodně býti subjektivně přesvědčen, že jest úplně zdráv, a nelze proto usouditi, že
jednal lstivě. Dovědělc]i se až později - po zhoršení nemoci - o svém
chorobném stavu, když byl opětně léčen nejen doma, nýbrž i v Tatrách,
neplyne z toho, že již od původu jednal lstivě.
čís.

15595.

Vliv kontingentace cukerní výroby na pachtovní smlouvy obsahujíci
závazek pachtýřův oseti určitou část orné půdy cukrovkou.
(Rozh. ze dne 12. listopadu 1936, Rv I 1703/36.)
žalovaný propachtoval žalobcům smlouvou ze dne 29. března
1929 velkostatek F., při čemž se podle odst. IX uvedené pachtovní
smlouvy žalobci zavázali pěstovati po případě osázeti každoročně
aspoň 20% orné půdy řepou cukrovkou a stanoveno bylO' penale
800 Kč za každý chybíci ha, neosázený řepou do uvedené míry. Povinná výměra byla ujednána na 217.50 měr (41'72 ha). V roce 1929,
kdy byla uzavřena smlouva pachtovní, měli žalobci jako pěstitelé řepy
volnou smluvní možnost s cukrovarem V., jemuž velkostatek F. dodával pocll'e kartelo,vých smlu,", řepu.. Žalobci, přednesU, že souhlasih se závazkem minimálního řepného osevu za předpokladu uvedené smluvní
volnosti. V roce 1931 při'Stoupilo československo k světové cukerní dohodě, kterou byl přesně vymezen rozsah výroby pro československo, a
to vedlo .k tomu, že jednotlivé cukrovary omezivše výrobu stanovily
i pěstitelům řepy kontingenty řepné dodávky. Cukrovar V. určil žalobcům pro rok 1931 a 1932 množství 6.547.60 q řepy cukrovky a pro rok
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1932-.1933 už jen mn?žství ~?38.10 9 řepy oukravky, a tento. kantin_
gent zustal p~k ! 'pr~ leta Q~ls! ! po slIžno',ti k příslušné »místní kamisi
pro 0I?e:em ,repm vyroby pn cukravaru ve V.« Žalobci dodrželi pavin_
nou.~Jmeru repnou ~ roce .193: a v roce 1932 snížili ji pauze nepatrně
a,l'e pz v tom :oce Zli'stala J1m repa nad ko.ntingent vypěstěná, a prato'
aby se vyhnulI dalším ztrátám, musili ameziti řepnou výměru podle kan~
tmgentu. A~~ .v roce 19.34 nemoh}i ~avinn~u výměru dodržeti, ačkaliv
se o tosnazIlI a dOufaj:ce v odber lIhovaru, aselí plachu a něco. větší
nad kontmgent -:-. ~e vsak 21 ~ n:ěr -: poněvadž však lihavary řepu
n~od:,?ra~y, utr~elI zalobc! apetne ztraty. Řepná výměra pozemková
pflmerena kontmgentu 5.238.10 q je asi 100 měr (asi 20 ha), nebať
v '~aždém případě na 1 ha vypěstí se 250 q řepy a repný osev nad HlO
mer znamená pr~,žalo?~~ ztrátavé hos~adářství, nebať pro řepu vypěs_
tov~n?~ ':~ vyme!~ vetsI ne,naleznou zalabc! odbytu, i když by snad
umlslIlI neJakau cast za nevyhodnau a ztrátovou cenu k výrobě cikorky
a lIhu a také není mOžné tak velký přebytek zkrmiti. Žalabci nemají
také prospěchu ze zvýšené ceny cukrovky v roce 1933-1934 nehledíc
k ,~omu, ž,e proti roku 1929 ,cena klesla, neboť tot0' zvýšení nemŮže vyv':'IlI ztr~tu. vzmklou odbyli:" cukrovky k nným účelům z plachy 117,
mer za tretmu ceny placene cukro~arem. Zalovanému nevzniká ujma
z nedadrže,ní, sml~yené, výměry řepného osevu, neboť žala'vaný dostane v kazdem pnpade u 1 ha propachtovaných pozemků vždy stejné
pachtovné, t. J. aSI 7 q z 1 ha mimo vedlejší olnění bez ohledu na
způs,o~ u~ívání, eon~v.a~ž při řádné ~řípr~vě půďy se plevel ničí nejen
pestemm repy, nybrz I pnych okopal1ln a I obIlnin, a konečně proto že
p~da ve ~; ani dobře nesn:,se pěstování cukrovky, jsouc zamořena fepnymI had atky. Pokud se nekde vyskytl plevel, má to příčinu v počasí a
nikoliv v osetí pole obilninami po tři roky za sebou. Proti osevným pIánům, předkládaným vždy pro příští rok, neměl žalovaný námitek, ani
když byla uvedena menší výměra menšího osevu zejména i v roce
1933~19~4 a t!m, sou?las!1 ~llčky s menši výměrou potvrdiv pak dokonce I vyslovne, ze vcelne az do roku 1932 jest úplně vyrovnán a z tit~lu p,achto~ní sml?uvy . nemá proti žal?bcům nic k požadování. Když
vsak zalobcI uplatnovah ve smyslu vlad. nař. čís. 164/33 Sb. z. a n.
úpravu pachtovného, změnil žalovaný své stanovisko a uplatňoval nárOk
na penale ve výši 2'0.256 Kč s odůvadněním, že výměra řepného. osevu
byla v .letech '1933 a 1934 menší o 25.3,2 ha a oznamoval, že si přísluš
nou častku pen ale srazí z kauce a žádal doplnění kauce v. částce
9888 Kč s tím, že smlouvu ihned zruší, nebude-li kauce daplněna do
14 dnů Ve smyslu odstavce XVI pachtovní smlouvy. Žalobci částku tu
složili s výhradou, žalovaný ji neuznávaje výhrad vrátil a žalobci
částku tu pak podle § 1425 obč. zák. složili u soudu. Penale v částce
8?? Kč ~a neosetý 1, ha orné ~ů9Y jest nepřiměřené, neboť dosahuje
vyse cele ho pachtovneho v okolI C. placeného a s tímto penale dostává
žalovaný za 1 ha vlastně dvojnásobný pacht. POkud odst. XXI pachtovní s:nl~uvy obsahuje vzdání se práva na snížení konvenční pokuty,
nepOVŠImlI si žalobci tohoto ustanovení při podpisu smlouvy a závazek
ten, adporující zásadám rozumného hospodaření, jest steině jako závazek o minimálním osevu řepném proti dobrým mravům. jednáním ža-
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lovaného byli žalobci uvedeni v nejistatu, jak maJÍ vz?ělávati pole v pří:
'tich letech, když smlouva uzavřena byla do 31. brezna 1941 a kdyz
~alovaný hrozí srážkami z kauc,e a zruš,ení"; smlou,vy, kdyby nebyl~
plněna což by znamenalo pro zalobce uplne zmčem pro znehodnocem
~nventáfe. Proto žalobci majíce nutkavý právní zájem na určení, práv
právních poměrů navrhli, by bylo zjištěno, I a) že ustanovem od~
~tavce IX. smlouvy pachtovní, dle něhož jsou žalobci povinni osázeli
. každoročně aspoň 2'0% orné půdy řepou cukrovkou, z~ yenale
800 Kč za každý chybějící 1 ha řepou cukrov~ou d~ uv~dene vy:"e~y n~
osázený, mezi stranwmi spornými: neplatí, a zalobcI nejsou povrnm osevati 2'0% orné půdy spachtované od žalavaného řepou cukrovkou, Jak
v odstavci IX smlouvy té jest ust~no'veno, nýbrž,. že.se ~me~uje .~e~to
závazek žalobců a výměra orné pudy, kterou povInne asevaÍ! maJ1 repou cukrovkou tak, že žalobci jsou povinni osévati pouze. tolik a ta:
kovou výměru spachtované orné půdy řepou cukrovkou, kalIk Odpovlda
jim stanovenému ročnimu kon!ingen!u (pří;Jělu) ,dodávky ř~~y cuk~ovky
od firmy »Cukrovary Sch.«, pn čemz vymera pudy se po čIta tak, ze, na
každých 250 q kontingentu dodávky řepy cukrovky !sa:, pov1n~I za-o
lobci oseti 1 ha arné půdy řepou cukro,vkou, a I bl, ze zalovany nenI
oprávněn požadovati od žalobců z důvodu neosetí výměry 2'0% spachtované orné půdy řepollcukrovkou žácln,ého penwle z výměry do. těchto
20'% chybějící dle odst. IX smlouvy pachtovní, p<;kud výměru dle odst. a)
omezenou osévati budou řepou cukrovkou, obOJI a) I b) po dobu, pro
kterou platí a bude platiti konti1ngentace dodávek řepy, cukro':.ky ,se
strany žalobců firmě »Cukrovary Sch.« a cukrovar V., a dale ll., ze zalovanému za dobu do roku 1932 včetně nepřísluší žádné nároky na penale pro nedodržení výměry osevu řepy cukrovky dle odst. IX. pach~
tovní smlouvy, žalovaný za rok 1933 neoprá,:něně použil 'pachto~n~
kauce k úhradě penale per 9.8>88 Kč a nen:a prava ,po'zadova!~ doplnel1l
kauce O' tuto částku a III.; že pen ale se vubec zrusuJe po pnpade smžuje na míru soudem podle § 1336 obč. zák. určenou a že žalov,aný)e
povinen dáti souhlas, aby částka depanovaná podle § 1425, obc. zak.
I! okresního soudu v č. byla vydána žalobcům. P r v. Ý s o u d žalobu zamítl. O d vol a c í s o u d vyhověl žalobě jen potud, že uznal žalovaného povinným dáti souhlas, aby ,částka deponovaná podle § 1425 obč.
čák. u okresního soudu v Č. byla žalobcům vydána.
Ne j vy Š š í s o u d částečně vyhověl dovolání žalovwného, a. tD
potud, že k výroku prvého soudu ad L ~), b), dodal: »pokud nadkont:ngentní pěstování cukrovky bude se jevIÍ! ztrat?vym a p.?kud ?udou ~a
lobcové místo pěstování cukrovky nad kontmgent pestovalI plodmy
náhradní a půdu přiměřeně hnojiti.«
Důvody:

Podmínky žaloby určavací podl,e § 228 C. ř. S. jsou splněny. žwl~b
cové mají nulkavý právní zájem na zjištění, uvedeném pod odst. I. zalohního výroku prvé stolice, neboť jen po rozřešení otázky, jak dalece
nyní po zavedení kontingentu cukernlho pl,aH pTO ně předpis odst. IX
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pachtovní smlouvy o pěsto'vání cukrovky, mohou racíonálně zaříditi
svého hospodaření, na spa,chtovaných pozemcích a taktv se zí'ská
bezpečný zákl<JJd pro právní vztahy obou stran (srov. zejména rozh. Sb.
n. s. Č. 8992, 10155). ZjÍ'štění' ad II. žalobnlho výmku prvé stolice, že
nepřísluší žalovanému z důvodů nedodržení, předpi'sů odsl. IX smlvuvy
o rozsahu pěstováni cukrovky žádný nárok na penále za dobu od r. 1932
a že za 'rok 1933 si, žalovaný neprávem srazil penále 9.888 Kč z kauce
je logické v souvi'slosti ,se zjištěním ad 1. a je vlastně pouhým jeho dů~
sledkem. Proto jest i v této části přípustná určovací žaloba, - třebaže
mohli žalobci. žalovati žalovaného přímo o vrácení těchto peněz k doplnění kauce, a mluví proto i zá'sada procesní hospodánnosti. Ve věci
samé dovozuje dovol"nÍ" že dodržování shora uvedeného předpisu odstavce IX pachtovní' smlouvy má pro žalovaného velký význam hosp~
dářský, pon'ěvadž žalovanému záJleží na tom, aby pozemky nebyly znehodnoceny. V tom však nemá pravdu, neboť přehlíží, že podle zjištěni
odvol,aciho soudu neutrpěl žalov<JJný žádnou, újmU' z toh'O, že celá smluvní
plocha nebyl,a oseta cukrovkou a že ji talké v budoucnu neutrpí, bude-li
postu:pováno ve ,smyslu znaleckého posudku. Dov0lání však je oprávněno, pokud žádá, aby bylo vysloveno, že ulstanovenf odsl. IX pachtovní
smlouvy o mzsahu osevu cukrovky nepla,ti jen potud, polmd žalobcové
budou mí,sto pěstováJní nadkontingenlni cukro'vky pěstovati vhodné náhradní, plodiny a hnojiti tak, jako k cukrovce. Že takový pos'Ťup je nutny
v zájmu žalovaného, vyplývá z posudku znalců, kteřI vyslovili, že jenom
tímto způsobem lze zabránHi zaplevelení pozemků a zachovati statfku
půdy, aniž hy žalovaný n~pěstováJním cukrovky utrpěl újmu. Že Ž<JJlobcové až d~posud si v tomto- směru bezvadně počínaa, je zřejmé ze znaleokého posudku, z něhož se podává', že žalovaný žáJdné újmy neutnpěl.
Mohlo by se však státi, že by v budoucnosti byl žalovaný poškozen"
kdyby žalolbcové byli zproštěni své povinnosti o'sázeti řepou celou
smluv,ní plochu uvedenou v odst. IX pachtovní' smlouvy, aniž by byla
vyslovena zároveň jejich povinnost misto cukrovky pěstovati na ostatni
smluvené ploše vhodné náhradní plodiny a pole přiměřeně hno~iti, Dále
má dovoláJní pravdu i v tom, že žalobce lze osvobodhi od smluvního
závazku jen po dobu, dokud pěstováJní nadkontingentní' ř"py bude se
jeviti ztrátovým. Nebo>ť hospodářská nemožnost osevu celé smluvené.
plochy cukrovky netkví pouze v tom, že v cukerní 'ýrobě na,stal'O kontingentování, nýbrž v tom, že nebylo a po celou dobu konHngentace
pravděpodobně nebude žalobcům možno' to množství, cukrovky, které
nad kontingent vypěstuji, zuži,tkovati aspoň přibližně tak, alby pěstování
nebylo pro ně vyloženě ztrátové a tudíž se stanoviska rozumného hos~
podářstvi zavržitelné. Podle znaleckého posudku pěstováni- cukrovky
nadkontingentní až do kampaně 1935/36 skutečně bylo vyloženě ztrátové. Po,lmd však tomu taJk bylo i pro kampwň 1935/36, není zcela jasné.
V budoucnosti' pak je možné, že 'se naskytne možno,st nadkontingentní
cukrovku hladce umistitil bez podstatné ztráty, a v tom ,případě hy odpadl důvod, který mluví ,proto, by byli- ža,lobcové zproštěni' svého smluvního závazku. Proto bylO i v tomto směru dovolání vyhověno a kromě
způ,sob
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jím~ ~ylo OdPO~cxt':ih~~~do~~~~~t~o:~

rozsudek,
smyslu § 233 ex. ř., může exekuc~t ~ud roz
ou t
vrhu jen po novém rozvrhovém nzent.
(Rozh. ze dne 12. listopaldu 1936, R II 368/36.)

iž š ís o u d y rozhodly o dodatečném rozvrhu část~y. u.volněn~
"h
"'tel Jana N-a nenandwse novy
úspěšným odporem hypote karm 'O ven e
ro'zvrhový rok.
"
oudu
Nel' v š š í, s o u d uložil k jehodovol",crmu re~t;'rsu prvemu s
,
by o ro~vrhu čáJstky uvol~ěn~, úsp,ěšným odporem stezovatele znova rozhodl po novém rozvrhovem n:zem.
N

D ů vod y:
Podle § 233 ex. ř. jest již v rozsudku, jímž s~ ~yh~vuje odipor~, určiti~
kterému věnteli a ja;kou částkou vyplacena byl! ma spoma ~ast pod
staty, ledaže t<JJkovému určení ,překážejí .podle úsudku proce~~liho sOlld~
značné oblíže, v kterémžto případě má. v rozsudlm byh. nan~eno nov
rozvrhové řízeni a rozhodne o' dodatečnem rozvrhu,uvolnené čas,tk~ sou~
exekuční. V souzené věd neobsahoval p'ra~opla;tny rozsudek, JIm'. bJI _
v hověno od:poru -stěžovatelovu, rozhodnuŤl ve smyslu § ?3,3 ex. r. e,
zh 10 tudíž, než aby o dodatečném mzvrhu rOZihodl exe'~ucm soud, kk;;
všrk může učiniti takové rozhodnutí podle § 23,3 ex. r. Jen po nove
rozvrhovém ří,zenl, což se nestal o.
l
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Pojem a rozsah oprávnění náměstka ve smyslu § 55 živn. ř.
(Rozh. ze dne 12. listopadu 1'936, Rv II 786/34.)
Žalobce přednesl, že z,,"půjčil žwlovan~ do j~jíih? ..obchodu částku:
jejíhož vrácení se žalobou domáhá, vyplahv pemlZe J.e]lmusYl1GV1,.kte rJ
byl náměstkem žalované v jejím obohodu, ustano'venym podle § 55 nvn. r.

-
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o tom, že byly mezi

žalovanou a jejim synem neshody,
s o u d y uznaly podle žaloby.
N e j v y Š š í s o u d žalobu zamítl.

nevěděl.

Niž š i

Důvody:

Nelze souhlasiti s názorem odvol"cího soudu, že Josef W., jenž byl
ohlášen v řeznické živnosti žalov"né u úvnostenského úř"du jako náměstek podle § 55 živu. ř., byl ji'ž v této vlastno,sti oprávněn sjednati zápůjčku jménem žalov"né beze zvkištní plné moci podle § 1008 obě. zák.
znějící na tento dmh jednání. Náměstkem ve smyslu § 55 živn. ř. jest,
kdo provozuje úvnost jménem a na účet jejího vlastníka (rozh. čÍS. 9734
Sb. n. s.). Náměstek není proto sám podnikatelem na rozdí,l od pachtýře,
jenž v živnosti prop"chtovatelově ske mocí cizího živnostenského oprávnění, ale vl'a,stním jménem a na vlastl1í účet obchody uzavílfá;naproti
tornu nenRs,távají účinky právních jednání náměstkem konaných v osobě
náměstkově, nýbrž v osobě za.stoupeného; náměstek jest proto zmocněncem, čast,o tl1ké zaměstnancem majitele živnosti, jenž jest oprávněn
vykonávati, ona živnostenská jednáni, jež mohou zakládati, odpovědnost
vůči živnostenskému úř"du. Po této stn'>nce plati tedy jeho jednání bez
výjimky za jednání vlastníka úvnoslisamého. Pokud však náměstek
i jinak jako zmocněnec vůči třetím osobám představuje za,sloupeného,
jest účinnost a platnost jeho prilvních jednilní pO'swzovati, podle před
pisů o smloUlvě zmocnitelské. Zmocnění k jednáním, jež jinak vyžadují
zvlá'št,ní plné moci znějíd na u<čitý dmh podle § 1008 ohč. zák., může
ovšem býti uděleno i konkludentnimčinem (rozh. čís. 110081 Sb. n. s.).
V tomto ohledu nebylo však nic předneseno a z pova'hy obchodu, že totiž
žalovaná přenecha,la Josefu W. správu a provoz řeznické živnosti, ještě
neplyne, že ho tím zmocnila i k sjednání zápůjček na její jméno (§ 1029
obč. zák.). Neměl-Id všwk Josef W. ani výslovně, ani mlčky udělené plné
moci ok tomuto druhu jednwní, nemohla žalov<lná 'sama býti zavázána,
po~kytl-li žalobce Josef Ul W. z<~půjčku, tř~ba'že tato byla mčena k nákwpu zboží pro obchod žalované. Nebylo také zjištěno, že žalova,ná,
sch,vidHa jednání' náměstkovo a překročeni jeho plné moci (§ 1016 obč.
zák), a pokud pozdější obchodvedoud Frwntišek T. dluh uznal a při
slíbil zaplaceni, jest poznamenati, že žalobce sám neopíral svůj ná.rok
o uznání žalov"né a obsah svědeckých v.0povědí nenahrazuje potřebného
přednesu stran. Nelze proto k těmto skutečno,stem ,přihlíožeti. Pokud jde
konečně o to, zda,1i žalovaná pro sebe pouúla užitku, kt'erý nastal z jednání Jo,sefa W., nelze tento užitek ztotožňovaH s výtěžkem za prodané
maso, a ža,lobce jinak opominul, po této stránce předné'sti konkretní' skutečnosti- na,svědčujíd tomu, že žalovan'<Íc vůbec měla z toho nějaký užitek
bez právního dúvodu, pročež ani nárok z hezdllvodného obohacení není
O'podstatněn.
'
čís. 15598.
Právní povaha úmluvy ujednané při trhové smlouvě, že si kupitel
muže objednané zboží, nepujde"li na odbyt, vyměniti za jiné.
(Rozh. ze dne 12. listopadu 1936, Rv II 882/34.)

,
.'
u obranu proti žalobě na zaplazalovaná opřela v prve S,tOhCI ,~vo. od'statě o to, že ústně ujednala
cení kupní ceny za ~b]edn"ne .zboZl' v Pfirmy O. Fran'tiškem K-em, že
při uzavření objednavky.se z,~stu!~~e~ boží kte;é stále odbírá od firmy
může vyměniti objednane zboz:,za J:~ z že' proto dala žalobkyni k disD.; nebude-Ii mí:ipro,?no Z~OZI o kY 'I~ ž~ zboží to nejde pro ned?osici objednane zbozl, kdyz se u ,az~ 'p vn í s 00 u d žalobu zam"tl
~tatečnost pNsHbel1é r:~la:mr ~", °t~~cÍnáv~y skutečně prohlási,l, že žaa .zjisHl, že zástupce pn SJe n,an~o
'í ·f objednané za jiné zboži od
lovaná fir~'a bude m~,cl ~~~iet" ~ ~d ~zo a c í s o u' d uznal podle ž~
firmy 0·'0 Kd)"by nemelo ' y. d nesdíH názor soudw prvé stol'I'C~,. ze
loby. D u vodo y: O?VO l aCI sou , 339 obch. zák. O kup takovy Jde
jde o kou~1 na .zkousku, v,e smtSluř~d schválením si prohlédnou,ti a pro'en chce-II kupltel zaslane zbozl P
' " I ' . účelu O to vše se tu
J'
d
' d a hodí se k zwmys ienemu·
,
zkoumati, z a nema V". : . b ". emácH oOdbytu muže býti vyměneno
ne· edná . Bylo-Ii ujednáno, ze z O'ZI', n
, uz~vřená kupni smlouva
zaJ Fné zboží, jde o vedlejší, Ú~~U'vUl, ale p~~n~1 339 obch. zák. Taktéž
nes'ta-Ia se tím koupí n~ zk?us' u' ve 's~:os soud:u že prohlášení, obchodnelze souhlasi~i s právmm na:ore: ]'.rve "' adě n~moŽného odbytu může
ního cestUjícího žallliji~1 K-a.:, z~ z oZI'~i ~r!ftné a závazné. Obchodní cebMi vyměněno za ]lne zbOZI, Je pr?
p
"ncem Hrmy a žalujíd fkma
j',
'být"
oveň obc'hoOdmm zmocn"
, I
stuaí,cI ne~u:Sl.I za~', ' .
'. tvrzeným jen, kdyby byla prokaz" a.,
byla by vazana uje~n~mm zalovanol~ h udělené mu plné moci. žalov".na
že obchodní cestuJl~1 ]ednal.v m~zá~lw žeobohodní cestující' byl opr~~
takový důkaz nen<!bl,~la a.w~l!,e r. I ~ané zboží" nemá"1i odbytu, mme
ncn k neomezenému ]ednam, .~e, ob]ed" Takové u·ednímí příčilo by se
býti ,kldykol'i", vyměněno. z~ ]I~eaž~.oz~bchodnik pJo uplynutí přiměřené
.povaze kupU! smlouvy,
]ezto
'Yk' . 'en· 'perfektní kupní smlouvy
, 'ďť zda doslo uzavr I,
., ,
lhůty chce a muSI ve e I"
. k skutkovému zjištení, že cestuFcI
čiH nic. Odvolad soud ned,ospel tedy· e
" a že žalu1 ící byla touto
K. byl zmocněn k úmluve zalovanou t vrzene
úmluvOU! vázána.
N e i v y š š i, s o u d nevyhověl dovolání.

b

i

D ú vod y:
, "
k
.
~koušku podle čl,. 339 obch. zák..
Že nešlo v 'SouzeDe vec~ o OUpl nta", t·, to směru odkázati na pří~
"'
"
.. ~ odvolacl soud a s aCI vom
, t·
doHcll spravne JIz . " .
'h
z odku Zbývá proto oOlfa 1 se
slušnou čás,t odůvodn~m, napa,~en,; o
k Kd by bylo bývalo u'jedřečeným ujednáním s Jlnych pravmch h e ,lSe, 'kUP~ nepůJ·de-Ii koupené
, 'I
']. est oprávněna, k ZTUlsefl1,' : , '
b "'
náno, ze za ,ovana , ~',
' kupní smlouvy o jiné'm určitém z .oZl,
zboží na odbyt, a k ~~av!."~.1 nov,e '.
kd b šlo O' prodej s výhradou
které se ji ~ud~e ~OdlÍl,CI Ji'n.~k, r~ce;ohraz:n: oprávněni vyměniti kouvým~ny, ]'.ř1 ne~{t],e~t :yUPz~I~'~~'lé lné zboží v určité ceně: b>,IO by lze
pene zboz~, d~ Uf .1 e, ~ .', ' va b la s· ednána :pod vyml'l1kou roz~
posuzo'vah vee tak, ze kwpm smlou". Ydl Js 696 druhé části posl,edm
, V' b bylo pak pOSllzova',1 po e ~,
"I'
vazovacl. ec y ,
"
1 bk ni'no právo trvati na kupm sm ouve
věty a § 897 obč. zak. tak, ze za 'o y

7;.o
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zaniklo při
věci nešlo,

splnění umluvené výminky. Ale o takovou úmluvu v souzené
neboť zjištěná ujednaná výhrada nevyhovuje požadavkům
právě řečeným. Dovolací, soud jest názoru-, že v souzené věci jde o

smlouvy, které jest posU'Zovati co do jejich závaznosti samostatně. První
smlouva- se týká objednávky zboží, o jehož zaplacení jest žalováno, a ta
byla dojednána perfektně. Druhá smlouva jest úmluvou· o budoucí
smlouvě ve smyslu § 936 obč. zák, jež měla býti sjednám na žádost
žalované firmy, kdyby se ukázalo, že koupené zbo,ží n"půjde na odbyt
Tato druhá úmluva však nebyla závaznou, ježto ,nebyly urč"ny ani čas
uzavření budoucí smlouvy, ani podstatné její, kusy, jaik to vyžaduje před
pis § 936 obč. zák., neboť nebylo ujednáno ani, do které určité doby
jest výměnu provésti, ani jaké ur6.té zboží, má býti vyměněno, a zač.
V platnosti zůstala tedy jen první, smlouva o 'koupi objednaného zboží,
kdežto druhá, úmluva, ja'k řečeno, jest pro svou- neurčitost nezávazná.
Nepochybil proto odvolací soud, vyhověl-Ji. žalobě na zaplacení kupní
ceny, byť i tak učinil z jinýoh důvodů.
čís.

Kdy se
neodborně

počíná promlčecí lhůta,

. ..'
"
důvodniti náhradní nároky. Je tu tedy ~ře?a
žalobu protI Uf cIte osobo a o 'k dlivé události samé, nýbrž I o JeJI~
rčité vědomosll, a to n'::Jen o s o
. dnávaném př\padě. Žalobky~e
~'kodlivém účinku. To vse bylo v ~roJeěl v nohách veliké bolesti, ze
s
I ' h d po operaCI m a
1 'k
sama přednes a, ze ne .' " 'tě 18 měsíců upoutána na uz o
byla sedm týdnů v ne,,?ocmcl, po~or ~~s a byla nezpůsobilá i k domác~
že až do žaloby mela veltke ? es
'_ i, oru-ch zdraví musela Jlz
~ráci. VzhledelT: k t~mu:o dl:~h~~:'í,~:vS~~v ~ mohl~ zajisté dávno~řed
ze ,Jd
dl'h tl' uďsl-e'ho zisku i bolestneho,
da'vno žalob kyne .vědell,
.
' I by se oma a, ,
d b
d
třemi roky po amm. za o
obč z1Í!k. a § 406 c. ř. -s. aspoň za O'~'
a, to podle ustanovelll § 1325
'č' 11991). Odvolilvá-li se žalohkyne
. až do vynesení rozsudku (Sb. :n. s: ~s.: t t<tké ž~lov"ný opětně sJ.ibovaI,
na to že věřHa, že se u-zdmvI' ~ ze -J~ ~ <tmu když všechen objektivnt
subjektivní' pře.svedčelll vyzn'dČ·Ov' al trvalé chorobě a žanemá' toto jejíl ·
'
. "h prednesu nasve
, '
1
stav, jak vJ1P yva z Jep o ' . ,'t'- ;, z nemocnice jinými lékaři- nez za~
lobkyně byla dokonce po, plOpUS em '_ ost oříslitu žalovaného dat'
.
't"
a takze mohla spravn,
, d' h čInu
lovanym ose rovan, "
. k' I bkyně z tvrzeného sko ne o
řezkoumati jin:0m lékarem. Naro za o '
~anikl poroto promJ.čením.
0

15599.
čís.

jde-Ii o nárok na náhradu škody pro.

provedenou operaci.
(Rozh. ze dne 12. listopadu 1936, Rv II 1042/34.)

Žalobkyně přednes,la,

že ji- žalovaný dne 16. du1bna 1925 tak neodhorně operoval, že má bolesti více než osm let, že nemohla kona,ti práce
v domácnosti a že jest úplně zmrzačena. Žalobu na náhradu z toho
vzniklé škody poda.]a 17. června 1933. Proti žalohě namítl žalov~ný promlčení žalobního nárO'ku, kteroužto námHku n j ž š í s o u d y uznaly
za opodstatněnou a žalohu zamítly.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D

ů

vod y:

ZaJabkyně vytýká rozsudku, že jest právně my,lný, považuje-Ii její
ná-rak za proml'čený, poněvadž škoda se ~í stala mámou krátce před podáním žaloby, a shledává zejména nespráJvným, že považuje za promlčený nárok na bolestné a ušlý zi-sk i za dobu po třech letech po operaCÍ'. Odůvodňuje to tím, že žalov"ný jí opětovně pfislíboval, že bude
zdráva, a že teprve krátce před žalobou, když bolesti se staly nesnesitelnými, si uvědomj;]a, že se ji·ž neuzdrav\. Tomuto náwru nelze však
při,svědčiti. Podle ustáJleného rozhodo-vání nejvyšší'ho soudu (na př. Sb.
n. s. 3082, 9755, 10745, 13603 a j.) se mletá promlčecí lhůta § 1489
obč. záJk. počíná zna,losŤÍi škody a škůdce, a to znalostí tllk úplnou a tak
bezpečnou, že Fystačí k podání žaloby (§§ 178, 226c. ř. s.). Nutno tudíž,
aby byly poškozenému známy skutečnosti, z nichž lze usu'zovati na odpovědnost určité osoby a na rozsah škody, kteréž právě umožňují podati

K § 4,

15600.

odst 2 v I nař čls 116/35 Sb, z. a n.
.. být'
. ' ák ·odar''c~ vy'kladu pro všechny spory, jež ma]1
I

ZávazttoS, z on

ještě rozhodnuty.

(Rozh. ze dne 13. listopadu 1936, R I 1054/36.

)

','k"
uzenářů předneslo, že žalované konžalu~íds'Polečenstvo rez~-I. 'Iu ~ h tanovy _prodAv"lo zboží, též ne~
• t'v O
ač tomu bmm y I e o s ,
'd.ll a'-nI,
sumnt. dmzS
,'
I "'h společenstva dopusll'1 o Je,
členům, čímž se podle tvrz:~í ž~ U] VCl,. o z~ e mohlo prodávi>ti zboží levkalé SoutcZI tum -81plse,
,
'k
. 'k
proh za onU o ne.... ..' '
'h, d
oskytnuté mu bermm Zi> onoP
něJ'i vzhledem na 'nt'ZSI reZlI pro vy O Yt d 'há vy'roku že žalované
-dárstvím. Žl'"
, '
, .se
. .pro
e orotí>oma
ustanovením 'zákona o nea U]1CI, sp olečenstvo
dmžstv-o svým jeclnáJním prohresdo s ~ ého jednání' nadále ulPustiti.
kalé soutěži a že jest prot?' POov~nno ~ cs~ s o II cl uložil prvému soudu
P r v Ý s o u d žalobu od~IH. ,v o a
nové ]. ednání a rozhodnuh.
.
dvolá'ní znovU
.
, , , o u d uložil odv-ol"clmu sou'du, by O O
Ne IV y s S I- S
' ...
ro'zhodl a v otázce, o mz Jde, u,vedl v
důvodech:

'd
.. ení ze dne 18. května 1935 č. 116
V ustanovení.§ 4, o~st. 2 vl~,_' nar~tona proti nekalé soutěži, nýbrž
Sb. z. a n. nent O'?~azena zmen~ za '-nter retaci tah oto zákona, pokud
dlužno je posllzovalt Ja'~o auten!tcko~, Ik'
s olečenstev t"m bJí,že uvejde o či,nnost výdělkovyoh a h~spoldar:sY'rozši~ování činnosti oněch korden ou, v tnm smysl,u, ze v nedovo lenem

c6
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poraci na osoby, jež nejsou jejkh čl
by v hospodářském styku byl
eny, nelze, spatřovati jednání j'ez'
o v roz'poru s db' .
,
·
T Imto
I'
~ o ryml mra'vy soutěz'e
výkladem j' e zcela j'asne'
'kl
'
vys Dveno ze 'k
d'
,
s vl;'".a~em, jehož se záJkonu protí ,nekalé' "z~a ono a'rCe ~esouhla~í
v pnclne oné čínností ll! že má b '1" 'k soutezl dostalo v jUdíkatuře
vykládán tak, jak jes,ľ uvedeno vY 14 Za! On ten y tomto směru napříště
m;ěl b~tí vyložen již také dHve, a~by' vo:~~\ 2 bCIt. vl. nař., a že by tak
~,ul: zakonodárcovou. To pak vede d oYl ,~ , yl v souhlasu. s, pravou,
jlld,
e ne
jez j'e vy, feno v § 8 obč . za"k 0' z~e t ot"liZ onouhsO
n 'k ..stanovIsku,
" ,
zakonodárcova musí hýti použito n
~'" yn'I'~Fz zavllzného výkladu,
býti rozhodnuty, aníž lze mluviti oa n:~ech:ny pflipady, které ještě mají
ka,tury, který zá<kDnodárce neuznal za sp yt:~h trav,:Ch z výkladu jUdiot. vl. .nař. není omezení ve smyslu Po,sr:;~r ~ě rotoze pak v ~ 4, odst, 2
je!,o vykladu použí,ti po dni účinností' l' d 'h ty §~,8 obč. z,,;k. o., bylo
nem pnpadě. Tím padá dů,vod , r
v ~ m o n~f1zení ta<ke v SOUze_
cesniho soudu zrušíl.
' p o ktery odvolacl soud rozsudek pročis,

15601.

S~~vislost ustll!novení § 1117 obč z' k
'
,
Na]eml1ik jest oprávněn k před" ";. s pre~pl~em § 1096obč. zák.
byl-Ii v už/váni najaté věCi rušen tř~~nem~ zrusen~ nájemní smlouvy,
stala nezpůsobilou k smluvenému ~~:~ ou tak, ze se tím najatá věc
(Rozh. ze dne 13. listopadu 1936, Rv I 2771/34.)
Pr?ti, žalobě na zaplaceni nájemného
.
~,' o
lovana, ze zrušila vzhledem k § 1117 bč za, vy,pov, ed,nl Ihutu namHla ža".
ť
o'
ucmnos
1 ná~emní poměr se žalo'bk
' . bzwk" důvodn'e, a t o s Olkamžitoa
osob, ami v domě bydHcími tak z~e Y'mt', ne ot byl,a v lIžÍ'vání' bytu rušena
né mu U'ZIV<tlll
""
,
se lm stal
prona]'at'
" b Yt k vymmě'
nezpůs'Obi:lý. P r v' s',
,~
, Y Jl
s o u' d uznal podle žaloby.
y
u d zalobu zamítl. O od vol a c í
I

°

NejvyšŠÍ' so,u'd

b
.
o novII rozsudek prvého soudu.
Dovody:

, Odvola,ci soud vychází z názoru ' , '
sení n~jemního poměru podle § 1117 z~ ?re?~o:kla,der.n předčasného zrupronajaté věci, kterou prý nelze spat?' c'ťll! . jest vyhrad!ně jen va,dnost
rova
v~'~í ?ajaté věcí omezen třetí. oso'bou
1 v to~, je-I,j, nájemník v užíPn vykladUi § 1117 obč. zák. jest "'hl,!:omuto ,naz~m nelze phsvědčití.
po.dle něhož jsou pronajímatelé p:~~ I.ZetI k pre~prsu § 1096 obč. zák.
na]ato~ ?a své útraty v u'PotřehHelnén~ odevzdah a u~r~ov~,ti věc provY~llle~em UižívánÍ neb poŽítku. Podle § stavu a nem~tÍl '~<ljemnílka ve
0pr~vnen odstoupiti od smlouvy bez v' 1~,~~ ob~. zak. Jest nájen,ník
uene doby, když najatá věc bez vin Y'~?ve I. I pored uplynutím vyminezpůsobHém k vymíněnému, už!. . 'Y Tnajemnrko,vy se octne ve stavu
" van!. ento doslov nevylučuje výklad,

"e nájemník jest oprávněn k předčasnému zrušení'nájemni smlouvy
v případě, nastalé~ho. n.eupotřebjt;lného ~ta~u ~ěci, nýbd i v;pří
padě, že byl msen v uzwam nebo pozltku napte veCI takovym zpusobem, že se tím stala věc k vymíněnému užívání nezpůsobHou (srv. rozh.
Glaser-Unger Čí's. 4634 'st. ř. a nová řada čís. 295, 6858, Klangův komentM sv. III, str. 86, Krčmář, Prá"o obligační, str. 238). Žalovaná najala v, domě. žalobky!,ě byty pro své zřl,zence, ~ nichž jeden přikázala
stroJmmu mIstru Hermwnu B. Žalobkyne a spra"ce domu< Leopold A.,
který s ní žije ve společné domácností, znemo'žňovali manželům ~.
klidné uží"ání 'bytu svým chováním, které vedlo dokonce k tomu, ze
na Leopolda A. byla podá,na obžaloba .pro zločin veřejného násilí podle
§ 99 tr. z., spáchaný tím, že vyhrožova,l, Emílii a, Markétě B. zabi,tím;
jmenv,vaný byl sice této obžaloby ~proštěn, leč - jak je. patrno z dotčeného trestního rozsudku jen proto, že soud nenabyl přesvědčení
o vině obžalovaného po stránce sUhje,ktivní,kdežto 'skutkovou podstatu
zločinu podle § 99 tr. z. mě,1 objekrthnně za danou,. žaloibkyněnez!jed
nala ná,pravy, ačkoliv o to bylll! nájemnicí (žalovanou) požádána. Z toho
dovodil první soud správně, že ,se tím sta] byt žalovanou najatý a manžely B. obývaný k vymíněnému užívání, nezpůsobilý a že žalovaná byla
podle § 1117 obč. zilk. oprávněna nájemni ,smlouvu před uplynutím dojedna,né nájemní doby bez výpovědi zrušiti,. Rozhodnutí Čí'S. 11644 Sb.
n. s., jehož se dovolává odvolací soud, nedopadá, nebŮ'ť v něm byla ře
šena o,tázka, zda se lze domáhati, bezúčinnosti, smlouvy o pachtu' honitby, pokud se tíoče je'ji<ho zrušení podle § 1117 obč. zák., byl-I,i výkon
myslivosti po dojednání, smlouvy zákonem nově upraven.

~ejen

čis.

15602.

Předpisu § 22 zák. čls. 330/21 Sb. z. a n. nelze použíti, nešlo-Ii
o propuštěni člena závodnlho výboru (jeho náhradníka) ze zaměstnání
jednostranným aktem, nýbrž o jeho vysazeni z práce oboustrannou dohodou.
(Rozh. ze dne 13. listopadu 1936, Rv ] 1758/36.)

Žalova,ná firma pro nedos'jatek práce ,sdělila záJvodnimu výboru svého
podniku, že část dělnictva musi býti bud' propuštěna nebo vysazena,
z práce. Závodní výbor poté svol'al schůzi dělnIctva, v které dělnictvo
pwjevHo souhlas »s turnusovým vysazením« z práce, aby tímto opatřením bylo zabráněno propuštěni, částÍ' zaměstnanců. Toto usnesení
bylo sděleno žalované firmě, jež od té doby vysazovala zaměstnance
z práce střídavě podle mdtého pořadu. žalobce přednesl, že se proti
tomu ohrazoval, zejména jakmile byl zvo,len členem (náhradnikem) zácvodního výboru. Zastávaje 'názor, že nemohl býtí< ostatně vzhledem na
předpís § 22, odst. 2 zltk. čís. 330/21 Sb. z. a n. bez souhlasu< zltvodního vybom ani z práce vY'salzen, domáhá se ža,lobou náhrady mzdy za
dobu" po kterou byl z práce vysa'zen. Niž š i, s o' II d y uznaly podle

-
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žaloby, o d vol a c Í s o u d jen částkou 613 Kč. na niž měl žalob
nárok podle kolektivní smlouvy jako na n<ihradu za mzdu na 6 dn0 ce
mí,tl však žalobu co do zbytku 2.145 Kč.
I, zaNejvyŠš i soud

nevyhověl

ž"lobcovu dovolání z

důvodu:

Dělnidvu

bylo ujednání O' vysazení z práce oznámenO' i žalob'
.
.
. '
,Cl, a
mu bylo sděleno
odv..:}lalCÍ'm ří-zení
",zenl pnp.ustll, ze mu vzdy pn JednotlIvém vysazení z práce bylo oznámeno,. na J~~ou dobu ~usí vysaditi, a není o tom sporu, že po dobu vysazem ~epns~1 do prace. žalO'~ce ~etvrďi!, že, byv zvolen náhradníkem
člena zavodm~o vyb.oru, d~l. ~elakť~ zpusobem najevo, že se ujednán~m o vys~ze~, z p~ace ~~,ecltr Jlz~azan, a nebylo zvláště prokázáno, že
SI po d?tcene volbe stez~val u zavodniiho výboru, naopak byv i poté
op:tovn" vysazen podrobl.l se tomuto opatření a nepřišel do práce, Jeho
'I

'k'

o~r ym niC .~rO'tr, t0r;'~' n~mí1áno, Ža,lobce, když
~~sne~en~,. o vy.sa:em, ,prO?-laSll~. z,e tOl b:re na vědomí, v

nelJy

0'Pet~V'ne .'~"ou:kromé poznámky vůči rllzným svědkům, že s Hm vysaze-

mm Jest JIZ toho mnoho a pod., nemají významu. Okolnost že žalO'bce
byl dodatečně zvo,len ~á!?radníkem člena závodníhO' výboru, ~ebyla tomu
na za;,adu, aby uJ,;dM~1 ? vysaze~í z práce bylo na něho použito, při
sto~prl-1I k do hode, zeJmena kdyz "Ul netvrdll a neprokázal že vysazemn:, mu;by.lo bráJ1lě~o plniti, úkoly členské. Odvolací sO'ud tedy nepo.ohyb,:l, me~l" za tD, ze ':f, ~ou:ze~~ věc! došlo mezi žalovanou firmou a
JeJ1J~I' zam~stnanCl,. meZI' ,mn~?, :e~

S; zal,obcem, ,k ujednání,. o vysazeni

z prace, Tato~p!a:na a' pr~v~e učmna dohoda .se však nesw'O"nává s po.l'~em~ »propustem«, nebol treb"s »propuštění« ve smys.lu § 22, odst. 2.
zak. c. 330/21 Sb. z. a n. nelze obmezovati na propuštění v technickém
.slov~ ~myslu: Jes; přece propuštěním rozuměti vždy jen jedno'stranné
~?'Z~aZ~111 slmebmho pomem se strany zaměstnavatele (Sb. n. s. 4296),
Jlmz. vsak nen.í nová (jiná) úprava slu,žebního poměru, s vysazením
z ?r~ce na~ mČlt?~U d~?bu se.souhl~sem zamě'stnancovým (Sb. n. s. ]3,788).
Pn upr~ve, k mz pnstouplJ zamestnanec dobrovolně, není důvodu k poskytnuti' ochrany podle § 22 CÍlt. úkona.
čís.

D fr vod y: Ve smyslu § 265 zák. čis, 76/27, který platí i pro pořadi
pojistného všeobemého pensijniho ústavu, požívá příslušenství nedoplatků též přednostního zástavního práva jako nedoplatky samy. K pří
slušenství náleží ve smyslu § 259 zák. čí-s, 75/27 úroky z prodlení, ná. hrada upomínacich výloh a exekuční, útraty. Tytéž zásady pl'aH také pro
pojistné všeobecného pensijního ústavu, Nedoplatek pojistného s pří
slušenstvím, totiž i s útratami exekučními, požívá přednostního práva,
pokud nejde o nedoplatek starší 2 let, pro nedoplatky starší, nejvýše však
tříleté, nepwmlčuje se přednostní právo zástavní, byly-li tyto nedoplatky
s příslušenstvím (útratami) do 2 let od splatnosti knihovně zaji'štěny.
To se týká nejen nedoplatku samého, nýbrž i všech upomínadch výloh,
exekučních út",t mobilární i reální exekuce, Tu jest 7!jištěno, že útraty
nespadají již do 21eté lhůty ve smyslu § 265, odst. 2 záJk. čís. 75/27 a
nebyly také knihovně zajištěny ve smyslu § 265, odst. 3 zák Čí,s. 76/27.
Nelze proto při'znali těmto shora uvedeným náJkladům výsadní pořadí.
N e j vy Š š í s o ud nevyhověl dovolacímu rekursu,

o ů vod y:
Dle § 265, odst. 3 zákona ze dne 15. června 1927 čís, 76 Sb, z, a n.
jest přednostní zástavu! právo u starších než dvouletých, nejvýše však
tř!.\etých nedC1platků v<'lzáno podmínkou, že byl nedoplatek 'knilhovně
zajištěn nejdéle do 2 I'et po splatnosti. Aby přlslrtšenství nedopl"tku
v takovém případě požívalO' přednostního zástavního pr:Í!va, musí být
rovněž knihovně zajištěno; vyplývá t"k nejen z toho, že odstavec třetí
uvedeného ustanovení powkamje při slově nedoplatek na odst. prvý a
druhý, kdež se výslovně mluví' o nedoplatku s přirážkami, a přÍ'slušen
slvím, nýbrž i z ustanovení k § 284 vládnlho naHzení ze dne 30, ,pro"
since 1927 čís, 175 Sb. z, a n., jež stanoví, že zajištění splatných daní
s přirážkami a příslušenstvím se děje na záJkladě výkazu nedoplatku
mimo 'jiné také nuceným znzením zástavního práva na nemovitosti-.
čis.15604.

Pořad práva pro nárok státu na peněžité plnění, k němuž strana se
zavázala narovnánim v upouštěclm. duchodkovém řízeni.

15603.
(Rozh. ze dne 13. listopadu 1936, RII 457/36.)

. I příslušen~tví ,třiletého nedoplatku daňového požívá přednostního
prava zástavmho len, bylo-li do 2 let po splatnosti knihovně zajištěno.
(Rozh. ze dne 1.3. Hstop"du 1936, R II 395/36.)
. P ~:' ý S? u d !o'zvrhuje nejvyšší podání, přiznal vymáhající' Ven"
tek:. ur~dO'vn~ A~yse:obeoného pensijního ústavu v přednostním pořadí
I pnslusenstvl tnleteho nedopbtku, pojistného. Rek u r sní' s o u d
tyto nedoplatky vymáhají-cí, věři,telee v přednostním pořadí' n~přiznal.

Podle přednesU! žalujícího státu se mu žalo'V"ný zavázal' zaplatHi
v upouštědm dikhod'kovém řizení 50,000 Kč, na které složil' 10.000 Kč
a zbytek se zavázal zaplatiti do 30 dnů, což dosud neučinil, Proti žalobě
na zaplacení této částky namí~1 žalovaný především nepřipustnost pořadu práva, ježto se žalobou vymá!há na něm zaplaceníl pokuty
důchodkové vzniklé v trestním řízení, v němž vystupuje na jedné straně
státj"ko o'soba vrchnostenská a na druhé straně poplatnik, osoba
Clviln1 rozhodnuti XVIII
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P?ddaná, ,tuelíž v říze?! veřejnoprávním. P r v Ý s o u d vyhověv
naml!ce zalobu odmltl. Rek u' r sní s o u d n!>mitce
lpUlstrlOsti.
pořadu práva nevyhověl a ul'ožil prvému soudu, by o
ro c
hodl. D u vod y: žalov~ný sl<;~H y ?O,tovostil 10.000 Kč a na zbyt~
40:~ Kč ~ydaI .vkl.adm prohl~;s~m, ,lez bylo podkladem pro knihovní
za]lste~r zbyvajlcl .častky. žalu~lcr .~~a! vymáhá tuto zajištěnou (§ 1343
obč. zak.) pohledavku. Jde tedy J'z 0 pohledávku soukromého práva
kotvící v uvedeném smím a zajištěnou dle § 1343 obč. zák., kterou lZe
lze podle § I j. n. vymá'hati' pořadem práva.
N e~ v y Š š í s o

ll'

d nevyhověl dovolacímu rekursu.
D ft vod y:

. Spdv?ě poznal r~k~rs.ní, soud, že ve s,poru nejde již o otázky veřejno_
pravnr, nybrz o vymaJha'lll s0ukromoprávního závazku žalovaného který
n~ sebe př~vzal dobrovolnou dohodou, třeba z popudu trestního' řízení
duchod~oveho .. So~? n~buel~ pře~koumávati ani, zda tu byly podmínky
:aveden! trestmho fl'zem, am zda je smjuvenáčástka přiměřená ,provinění
zalovanehv a trestu·, kte.rý by.mu byl hrozil, což by ovšem pořad práva
v~lu~o,valo. Ve ,spo~~ ,nejde am o dft,cho~kový trest, ani, o jeho vymáhání,
nybrz o nárok zalujlcr strany ze smluvnrh0 uspořádání trestní' věci které
zákon upouštěcím řízením umožnÍ'! a jako právně relevantní a závazné
uznal. Žalující dlužno při;svědčiti, že by se splnění závazku onoho nem~hla domáhati přímo exekuční cestou, protože tu' není exekučního titulu
anI pro exekuci soudní, ani, pro exekuci politickou, když tu' není trestní:ho nálezu, t~kže k vydobytí závazku· potřebuje exekučního titulu, a to
vyroku soudmho podle povahy tohoto závazku jako závazku soukromoprávníh~o:. s!ouž!~ího, k zabezpečení neb? vymožení nároku žalující strany
~.,upou;ste~lho n:zem. ~odle .stavu Spl'SU nabyla žalující strana dokonce
1rz take zas~avmho, r;rava zazn~mem na nemovitosti žalovaného. Byl-Ii
tento osobnrm dluzmkem, nesejde na tom, že je také owbně žalován
a nikoH po?ze j~k? ~I~ž?ík hypotekárn!, protože i tak muže žalující
strana na zaklade uspesneho rozsudku vesl> proti němu exekuci na za~t~veno~ n,em?vitost. Ne~~~č~ se právní?,u řádu ani to, že by také vere~?o~ra~m z~v.azky penezr.te ?,o~Jy býtr upevněny nebo zabezpečeny
p;avnlm jednamm soukromopravm povahy, nechť by šlo o dobrov()l,nou
zas!avu mční nebo h}Opotekární' nebo o rukojemství, jaJk je tomu na př.
take ve věce~h daňových. Tato prá"ní jednání soukromoprávní pvva'hy
Je posuzo,vatr podle předpr,sů občanského práva, třebas by hlavní dluh
sám 'byl povahy veřejnoprávní. V 'souzeném případě je však s"m záva~ek, žalovaného
jeno,m v~cí o?čanskou, třebaže hospudářský a
pra~nr pOJlud k nemu vzesel puvodne z trestního řízení důchodkové'ho.
Je S.lC~ pravd~, !e ~e v zásadě veř~jn~právní, n"wk nebo právní poměr
uznanrm nestava narokem nebo pravnrm p<>měrem suukromoprávním a
že se na jeho podstatě ani, uznáním nk nemění. Proto by nemohl býti
přizn.án .pořad práv~ na 'př. 'Pr? mči!á omezení, která pro stavebníka
vyplyvaJl ze stavebnlch zakonu jako závazky veřejnoprávní, jenom proto,

yž
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, . e stavehnílk uznal. Tu by šlo i pu' uzn!>ní vždy o poměr a ,závaz,e~
ze) J'noprávní povahy. V souzeném případě však nešlo o takove uz:nanr
vere
"
"
. . ' kt ' akon
anebo narovnánÍ' o trestu, nýbrž o sm,lIr~e vynz~nJv veCI, ....~re ~

d ouští za mči"ých pOclmí,nek k tomu dh, aby prave trestm nzem pro_ve°dPe
no nebylo
a 10296
, aby od něhu' smělo býti upuštěno.
, . . Rozh. . Č. 3944
., ".
d'
Sb. n. S., k nimž poukázal procesni soud a take ~alovany, maJl pny po klad skutkový i právní. Bylo by lze spíše poukazau k rozh. črs. J3.194,
10835, 9821 Sb. n. s.
čís.

15005.

Pořad práva. Nesejde na tom, zda vlastnictví obce jest ~ap~no v pomkové knize jako obecní majetek či jako obecní (vereJny) st~ek,
~~brž záleží jediné na tom jaké jest určení obecnlho majetku. Je-li ,p0zemek určen k obecnému ~ívání, jde o veřejnoprávni povinnost udržovati jej v řádném stavu.

(Rozh. ze dne 13. listopadu 1936, R II 510/36.)

žalobkyně se na žalované o~d do:náhá nwhr.adf škod~, kt~wu uhpěla
pádem na ohodníku, o němž puvodne tvrdr,la, ze ,lest v,~reJn'ym sta:~em~
jehož udržovwní, náleží, žalovamé po~le ob,ec~riho znzem. Za. n~en~
změnila toto své tvrzení a vyvozovala zalobm naJf()k ze sou,kromopravm
povin'llOsti žalované, vy;plývajíd jí z jejího práv~ v~aslmck:ho k on?mu
chodníku. P r v Ý s o u d považoval tento novy pred~,es zalO'bkyn~ za
změnu žaluby, již nepřipustil, a odmítl žalo'~u pro, nep,r.rpu:stnost P?radu
práva. D ů vod y: Žalobkyně uplatňovala puvodne svuJ narok z d~v~?~
práva soukromého, t. j. ze soukromoprávní povmno~Íl' ?bce, vyplyvajrcl
z jejího práva vlastnického (§§ 1295, 1297 a 13'15 obc. zak.). ~oud ,zmenu
žali.Jbního důvodu nepřipustil, poněvad,ž znamen,á ú.PI~ou ':,menu z~lob!.,
kterážto změna měla by za následek docela nove namltky zalovan~. Pn~
puštění této změny žalobního dúvodil' by měIo za následek prot~hnuÍl
a z(í.žení wze:pře, nebof i žalobkyně v důs],eclku této změny mu'srla by
teprve uváděti předpoklady nároku na náhradu šk.od~ podle ~XX', hla~y
ohč. zák Jak vychází, najevo ze žaluby, vyvozuJe zalobkyne svuJ nahradní nárok z veřejnoprávní povinnosti, uložené žalované v oboru ~e
řejné správy. Tato povinnost udržovaH obecní chodníky v ~~zpečnem
stavu obsažena jest v § 27 odst. 2 čís. 3 a § 34 mor. obec. zm. ze dne
15. března 1864 čís. 4 z. z.; které ustanovují, že obci přísluší mezi jiným
též péče o bezpečnou oh~~i, r;o obecních.c~stá~h a cho~nící~h, že obec~r
výbor je povinen povollltl náklad, jehoz Je tr,eba ,k znzemm u. vy~on.l
místní polide a že jest v té příčině p;áv ze vsehkeho. opOmInutI" jez by
se mu mohlo klásti. za vinu. Tato' povrnnost obce kotvl tedy v ,pravu veřejném a Ije tudíž ;nwrok, je~ž. je vf"o;ován ze z".nedbán~ ~éto ~ře~ní
povinnosti obce, 'narokem verejnopravmm., O t~ku,ve?'to vereJnop;~v~rm
nároku nemohou rozhodovati' sowdy, ponevadz nem k tomu zvlastnrho
zákonného předpisu pro muravské obce, neboť všeobecných zásad sou-
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kromého práva nelze pou'žm na výkon vrchnostenských oprávnění a
povinností. Poněvadž již dle tvrzení žaloby jde o nárok veřejnoprávní
nemůže o něm rozhodovati soud, a proto musil vysloviti zmatečnost do:
savadního řízení a žalobu pro nepřípustnost pořadu práva odmHnouti
(§§ 1 a 42 j. n.). Avšak i kdyby soud změnu žalobního důvodu připustil.
nebyl by i, pak soud příslušný. Chodník, na němž žalobkyně úmz utrpěla
je součástí parcely Čí,s .. " poz. knihy kat. území O., která dle stav~
patří vlastnicky žalované.' Chodník ten je částí ulice určené Ik vše..
obecnému užívání. Tím, že tento obecný majetek slouží k tomu, aby ho
užívali všichni občané obce, jde o obecní, statek. Nejde tedy, jak žalobkyně mylně se domnívá, o obecní jmění, sloužící k tomu, aby ho obec
užívala jaku každý jiný soukromý vlastník, o němž platí předpis § 290
obč. zák. Nezáleží tedy na tom, je-li obecní. chodník ve vlastnktví obce,
neboť občané ho neužÍ'vají mocí práva soukromého, nýbrž jure publico.
Z vlastnictví. obce k veřejnému statku nelze vyvozovati její' soukrom0_'
právní, povinnost v tomto směru. Rek u r s Jn í s '0 ti' d uložil, pr'fému
soudu, alby o žalobě věcně rozhodl nehledě k důvodům, z ni,ohž ji odm],t!.
D ů vod y: ŽalobnJ důvod nebyl změněn tím, že žalobkyně při prvém
ústním jednwní tvrdi,la, že chodník, na němž se úraz ža]obkyni přihodil
je obecním jměním. Nebylo žádné příčiny k usnesení, že změna žalobÝ
se n~připouští, když ve skutečnosti tu, žádné ",měny žaloby není. Je'st
přisvědčiti dále stěžovatelce, že zří,zení a udržování veřejných cest děje
se v zájmu veřejném a jest povahy samo o sobě veřejnoprávní, avšak
tím není vyloučeno, že v t0mto oboru správy mohou vzniknouti, spuikromoprávní vztahy, Už poměr vlastnický k objektům veřejné správy jest
pova;hy soukromoprávní. Je-Ii žalovaná vlastníkem chodníku, na němž
se přihodil úraz žalobkyně, není obec žalována jako veřejnoprávní korporace, nýbrž pmto, že jwko vl'astnke chodníku opominula taková zařízení, která měla zabrániti tomu, aby třetí osoby přišly ke škodě. Náhr~d" škody je upravena v hlavě XXX. obě. zák. a twkový námk patří
na pořad práva, poněvadž povinnost k náhradě škody jest právo vysloveně soukromé, o němž jest mzhodbvaH soudům k vykonávání soudnictví v občanských věcech povolaným.
N e j v y Š š í s o u d ohnovil usnesení prvého soudu.
o II VO d y:

Nesejde na tom, zda vlastnictví 'Obce jest za;psáno v pozemkové knize
ja;ko obecní majetek či ja;ko obecní (veřejný) statek, nýbrž jediné záleží na tom, jaké jest určení obeoníhomajetku. Pokusem přesunu sporné
věci z ohlasti místnf policie do oblasti ;práva vlastnického se n<lvrhem
žalobkyně na změnu žaloby na věci nic nezměnIlo. Chodník jest částí
uHce, jest určen k všeobecnému užívání a povi'llnost udržovati jej vřád
ném stavu vyvěrá z povinnosti veřejnoprávní., Nebylo~Ii tu aní' soukromoprávního důvodu k změně žaloby, nemohla a'lli, zatnýšlená změna
žaloby založiti pří,pustnost pořadu práva soukromého (§ 1 j. n.), jak
již první soud správně dó>vodi,1 (srov. zásady vyslovené v rozh. n,s.
Č. 5658, 7192, 7599, 7853 a 12803 Sb. n. s.).

Čis.
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Pronájemce má proti nájemníkovi, jenž podal proti výpo,:ědi ~z:
námitky a marně se bránil opravnými prostředky proh e~e UCl
vyklizeni bytu, nárok na náhradu toho, oč se nájemnik obohattl tím,
že užival bytu bez právniho důvodu.
.
Zásady § 338 obč. zák. lze použiti i proti nájemníkovi, který Jako
držitel nájemního práva uživá cizí věci.
.

ěšně

.:i

(Rozh. ze dne 14.liostopa;du 1936, Rv I 1464/34.)
žalovaný 'Iond podal proti vý;povědi, kterou mu dali ža;lobci dne 10.
1929 k 1. lednu 1930 s vyklizovací lhůtou do 14. ledna 193?, dne
~Jln~íjna 1929 námi,lky, které byly ja,ko, opožděné pravoplatně odmJ:tnUlty:
a io ro,zhodnutim nejvyššího soudu dne 9. '~větna 1930. ža!ob.cL P?t:
ymáhali exekud vykHzení místností žalovamemu londu prona]atyeh, .lez
~ la zwhájena na základě podáJní žalobců ze dne 27. kvetna _1930.MJ'stn~sti ty byly za exekuČ11íhn řízení žalnv~:ným .tnn~em nuce~e v)'kll'zeny,
k d se týče odevzdány novému na]emmkOVI do 12. cervna 1930.
se nyn;[, na žalovaném fondu domáhají z"'placení
částky proto, že žalovaný fond platili i po 1.. lednu 1?30 za U}I~am mI'~t
ností, z nkhž byl vypoNěděn, úplatu, ktera hytovym pomerum _v teto
době neodpovídala, že, kdyby se ža,lov~ný fond byl ~~as .vyst<;ho,:,al"
mohH v dohě od 1. ledna 193.0 do< 3.0. cervn~ 103.0 uZJvat~. dotce_nych
místností pro sebe a také prý dostá,:a!i _~abJdky na pronajem _techt~
mí'stn0stí za cenu obecně platnou. N 1 z S J, S o ll< d Y neuznaly zalobm
nárok důvodem po právu.
Ne j v y Š š í, s o II d uložil prvému soudu nové jednání a ro,zhodnutí.
_..

~~,I~bci

}a~a!ov~né

D

ů

vod y:

Pokud jde o právní důvod žaloby, poklá~~1i ž_alobci. v ,žaloběž~
lobní nárok za n:íoro:k na náhmdu šk00dy po pn~ade za naro:k z bez~u
vodného obohacení, a opřelo, jej též o ust~?,~'ven.I §§ 338, 335 ?bč. ~ak.
Podle zásady projednacío nesmí soud vybOCLh tol~k~ ze skutkov;ho ,prednesu ža]"bcova, jímž tento svůj nárok opodstatnu]e . (skutkovy 'P~dk~ad
žaloby), ale není vázán právním názorem žal~bcovym CO' do ~r~vm~o
důvodu žaloby. Ze skutko.vého přednestil žalobou n~t.~o u~U~OV~tI, ze hto
žádají n.áhradu toho, oč byla žaolovwná strana na ]elIc~. ukŮ'r. o.I;ohac~na
tím že v době od 1. ledna 1930 do 30. června 1930 uzwala jejIch m!!s~
no;tí bez právního důvodu. Pokud jde o výši .žádané ,~ástky: odův?dnu]Í
ji žalobci jednwk tím, že žalovaná 'strana platI~a z~. mIS~n?sŤ1,. ~tere. byly
před výpovědí pod záWtou zákona o oc~rane", naJ<;:mn!ku, pa]emne. ne~
přiměřeně ní:Zké, jednak tím. že by je byli v ,pr:€~de vcas~eho vY,khzen.
aodevzd"ni pronajali jiným zájemcům za VySSI (?be~::e pl~tne) najemné. žalobní nárok jest co do důvodu opodstatnen Jl'z z fttulu bez-
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důvodného obohacenf. Předpokladem tohoto nároku jest, že ze žalob_
cova jmění p'řešlo něco do majetku žalovaného a jeho předmětem jest
vrácení toho, co takto přešlo do jmění strany druhé, nebo není-li vrácení možné, nahrazení odměny (mzdy) příměřené zjednanému uží,tku
(rozh. Č. 13708 Sb. n. s.). Výpověď, kterou žalobci dali žalovanému
k 1. lednu 1930, se stala účinnou tím, že námj,(ky žalovaného fondu
proti v.0povědi byly pravoplatně odmítnu'ty; nájemní smlouva I)yla proto
1. lednem 193.0 v.0povědí pravoplatně zrušena (obdobně rozh. čís. 11550,
12722 Sb. n. s.). Od toho dne neužíval tudílž žalovaný vypověděných
místnosH jako nájemník, nýbrž bez právního důvodu (viz rozh. čís. 9202
Sb. n. s.). NemohI se proto v příčině dalšiho užív<Ímí vypověd~ných
místn'Osti zprosti,ti veškerých závazků vůči žalobcům tím, že zaplati,] za
dobu tohoto užívártí částku rovn"jkí se nájemnému, jež před tím za tyto
místnosti platil, nýbrž byl by bezdůvodně obohacen na úkor žalobců,
do jejichž majetkové sféry zasahoval bezprávným užíváním jejich nús!nosti, kdyby tito d'Oká'zali, že nájemné se v roce 1930 za takové mí,stnosti všeobecně platilo, bylo nepoměrně vyšší, pokud se týče že měli
zívjemce, kteří, by byli ony mílstnosti v této době najali za vyšší nájemné. V tom 'Ohledu nebylo do'sud nÍ'žšími sou-dy nic zjištěno, ačkoliv
tyto skutečnosti se netýkají jen výše ža,lobnílho nároku, nýbrž zasahuji
i do jeho důvodu. Pokud žalovaný namítá, že se bráni-I _protí výpovědi
a exekučnímu vyklizení jen v dohré víře, užívaje práva v mezích právnkh, ježto prý místností- jemu najaté byly pod záštítou zákona o ochraně
nájemníků a že nívmitky proti výpovědi byly odmínuty jako opožděné
z dúvodu, který nynější judikatura nejvyššího soudu neuznává za opodstatněný, přehlíoží, že zásady vyslovené v § 338 obě. zák lze pou'žíti
i proti nájemníikovi, který jako držitel nájemního práva používá cizí věci.
Byly-li námitky proti soudní výpovědi zamítnuty jako opožděné, jest
právní st"v týž, jako kdyby námitky nebyly podány vůbec. Ježto soudní
výpověď k 1. lednu 1930 se stala účinnou, jest žalov::>ný, když v udě
lené mUl lhútě vypověděné mj,stnosti' nevyklidil, podle §§ 338, 335 ohó.
zák. jako obmyslný držítel povinen žalobcům nahradi,ti nejen užitek, kterého cizí, věd nabyl, nýbrž i ten, jehož by byli žalobci dosáhli'.

čis.
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Na základě rozsudku, jímž bylo zjištěnc právo vymáhající strany na
určitou služebnost, lze vymoci exekuci vklad tétc služebnosti, aniž je
třeba, aby v exekučním titulu byl'O vyslcveno právc vymáhajícíhc vě
řitele žádati .o knihovní zápis takovéhc práva pc případě pcvinncst
žalovanéhc trpěti takový zápis.
(Rozh. ze dne 18. listopadu 1936, R 1 1256/36.)
Podl'e exekučního titu,lu přísluší, vymáhající straně právo odbDrati' a
vodu ze studívnek do své usedlosti a odbírati vodu tu' podle
hospodářské potřeby. P r v Ý s o u d povolil vymáhajidmu věřiteli na
sváděti

ákladě tohoto exeku,čního titulu exekuci vklade,m tét~ pozem~ové os~~d
::

nos ti do pozemkové knihy podle § 350 ex. r. R e k.u r s.n I S

z~b h na povolení exekuce zamítl proto, že z ex~kučmho trtulu n~vy

~~;~á, že by povinní byli povinni trlpětI, aby sluzebnost byla vlozena
do pozemkových knih.
l'! e j v y Š š í s o u d obnovil Utsnesení prvého soudu.
D ů vod y:

Podle zně~í exekučního titulu jde o pozemkovou, služe?uost ve
srn slu § 477 Č. 2 ObČ. zák." tedy o věcné právo sluz:,bnostl, a bylo
v r~zsudku zjištěno právo vymáhajíd. stran~ na tuto sl~zebnost. Odere,;
k 'Ci na zřízení- nebo zrušení kmhovmch prav usta;lOVU]e § 35.0,.0 s ..
~ ř že dlužníkova prohlášení, kterých podle predtplsu obecne.ho zae o~a"knihovního jest třeba k takovým zívpisům, nahradí se .vyro.kem
~oudU exekuci povolujícího. Není, t~,potře?~, a~y v e:"eku~m~; tft~;~
b 10 vysloveno právo vymáhajídho ve,:ltele z~datI o ~~lhovll1 z.apl~ .
k~véhO práva po případě pov;nnost za,lovaneho trp~tI ta,kovy za,~t
Není tedy správný názor rekursního soudu, že n~ zaklade uvede?elO
rozsudku nelze služebnost exekučně vlo-žiti~o k?lh, neboť prohl~~en:
vkladu schopné povinné strany se tu nahraZUje vyro:kem sou.du exe ~~
povolujícího. Vlastnidví povinnýoh k. služeb.nému pozem~u Jest prO' azáno. Právem proto první soud pov-ohl navrzenou exekucI.
čís.

15608.

Nejde .o omylné placeni nedluhu, byla-Ii )~a z pc?vod~ě. vylákaných zápůjček zaplacena na příkaz osoby zapujcky vylakavsl jednomu
zapůjčiteli druhým zapůjčitelem.
(Rozh. ze dne 18. listopadu 1936, Rv I 2794/34.)
Zalovaný ústav poskytl a vyplatN Boženě S-ové vydávající .~e .:a
Barboru K-ovou zápůjčku ve výši. 400.000 Kč. Žalujíc~ posky!nuvsl te:.e
osobě rovněž z~půjčku ve výši 75.0.000 Kč vyplahla zalovane11,'u.~ pr!kazu jejímu k úhradě zápůjčky 400.{)0~ Kč. částk~ ,4~~.330 Kč, je]!,z vracení se domáhá z dťlvodu § 1431 obc. zak. N I ,z'~ I ~ o u d y. zalob~
zamítly o d v o' I a c í s o u' d z těchto d ů vod u: Z~lo~any ~eme,
proti ž~lujici na výplatu zažalované částky. žá~ného r:mvll1h~. nar~ku,
ale žalující také neplnila a nechtěla am plmh zalovane;nu sv;tj. dl~h a
nebyla tudíž v tomto směru V omylu, jak § 1431 obč. :a.k. prave p':,d:
pokládá maje na mysli omylné plnění dlul;u ]~n d.o,:,neleho. a ~ku.te,cn~
nestáva'j"cího. žalující byla ovšem.p.odvodnym jedn~ll1m S-ove a je]1 Sp?_
lečnice u-vedena v omyl stran jel]lch osob.. a ]e]ll~h ma~etku a v du
sled ku toho omylu povolila jim úvěr a dala ]lm k dllSpOSlo 75.0 ..000 Kč,
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z .nichž ~a jejich příkaz pak částku 426.330 Kč dala vyplatiti žalova.. ·
n~mu. Vyplata ta.to ~yla.P?~hou realisací podvodně vylákané z~půjčk
~~?Iatou to~ pl~lla zalujlcl Jen svou úvěrovou povinnost vůči S-ové y~
JeJ!. společ~lcl pre~zatou a neplmla tím žádnou svou povinnost a žádn'
s~uJ dluh zalovanemu a nebyla též v tomto ohledu v omylu neb ť ~
precebyla vědoma, že proti žalovanému nemá žádného zá v~zku \ SI
p:~o by nem~~hla poža~ov<l!ti zpět peněz, které by byla z povolen'é z~~
pUJčk\ na. pnk~z. S-ov~ vyplatila k úhradě kupní ceny některému obcI;0dmkovl za,veCI S-ove prodané, tak nemůže poŽ8idovati ani nazpět penez vyplacenych za S-ovou žalovanému k úhradě kontrahované z'
pŮjčky., <?ko,ln~st, že výplat~, ať z jakýchkoli důvodů, učinila záviSI~
na vY?~nI vymeru o J'0voj,en~ poznámce pořadí, je naprosto nezávažnou;
,podmlnk~ .byla splnena, pemze byly proto vyplaceny a tím Í'e věc vyří
z~r:a. ~tazka o?ohacení !'ll0~la by přitHi ~,úvahu jen s hlediska § 1041
obc .. z.ak., ale I tu bez uspechu pro zalu'pcí, když je zřejmé že nelze
mluvIlI ? obohace!,í. ž~]ovaného, který dostal zpět pouze ZápůjČkovou
valutu dnve skutecne JIm vyplacenou.
Ne j v y Š š í s o ll> d nevyhověl dovo!<iní.

D ů vod y:
.po .právní stránce (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) jest žaloba opřena o § 1431
?bc ...z~k Strany !,ebyly ~polUl přímo v právnlm poměru jako smluvníci,
z~luJlcl neplmla zalovanemui aby se zprostila s v é h o závazku vůči
nemu, te~y ~ do~nění" ž':.iest žalovanému dlužna částku, kterou mu
,plat;la, nybrz plmla ne! pnkaz o s o byt ř e t í, která se jim oběma
d3'va la za Barboru K., a to na její skutečný dlu.h. Této osobě _ Bozen~.:;. -:- poskytl žalovaný zápůjčku, proti ní měl nárok na vrácení
z~~~Jcene častky ,(§ 983 obč. zák), stejně pak jí. poskytla zápůjčku žal~j.lcl .~trana, k~era pa~ převzala její- příkaz ze zápů1'čkové valuty zaplatJtJ, JeJI dluh ll> z~.lovane strany. Co do této osaby, kterou obě, strany následke;n.o.mylu JI. v~buzeného pokládaly za Barboru K., jest právní post~,vem J~Jlch steJn.e,..obě ~ěly vů6 ní nárok na vráceni z;Íipůjčky. ŽaJUjlcf pl:nIc, podle je1~ho~~lkaz.u ~echtěj.a z<\platiti žalovanému svůj
dluh, n{'brz plmla pn.kaz Jl 'lldeleny. Jestliže příkaz ten byl neplatný a
ona plmla v omylu o Jeho pla,lnosti, jakož i o platnosti zápůjčky kterou,
o?a ~oskytl~ oné osobě, měla by nárok na vrácení plněného proti ní
m:kohv prot~ žalov3'nému, jemu'ž se placením nedostalo nic, nač neměÍ
naro~ ;proti ,osobe, za kterou .plnila žalujíCÍ strana. Jestliže dovolánf,
:,vadl', z.e Bozen~ .S. ne?o J;!aděžda (Fmntiška) S. byly pravé dlužníce
zalovaneho, platI I pro zalujÍCí, neboť u obou stran šlo O omyl v osobě
al.e vyvrací ~o, tvrz,e,ní, že žalovaný byl obohacen plněním toho, nač měí
n~rok. Jedn.anI~ teze osoby byly poškozeny obě strany a nelze poznati
~uvod, ~roc z~sada právní slušnosti a ji'stoty by vyžadovala aby J'en
zalovany hradil škodu.
'
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Z toho, že dlužník nepozastavovaJ úrokovou doložku na fakturách,
nelze vyvozovati jeho souhlas s touto doložkou, ledaže jde o dlouho'leté obchodní spojení a vědomost dlužníkovu, že při překročení platebních lhůt se p.očítají úroky z prodlení v určité výši.

(Rozh. ze dne 18. listopadu 1936, Rv I 1894/35.)
Proti žalobě na zaplacení pohledávky vzniklé žalobci proti žalované
z obchodního spojeni namítla žalovaná též, že část zažalované pohledávky, pokud spočívá v účtovaných 8% úrocích, jest žalována neprávem, poněvadž žalobce nebyl oprávněn tuto výši úroků si počítati.
Niž š í s o u d y uznaly podle žaloby.
Ne i v y š š i s o u d· nevyhověl dovolání.
D II vod y:
Jediné z toho, že žalovaná nepozastavovala doložku připojenou na
fakturách, že při' nedodržení, platební lhůty ve fakturách bHže uvedené, budou se po-ČÍlati 8% úroky z procHení, nelze ještě vyvozovati,
že souhlasi,la s touto dolOžkou a že došlo k dohodě O výši úroků (viz
rozhodnuti čís. 6939 Sb. n. s.). Avšak ve spojení s jiným jedn<ÍJním
anebo chováním stran bylo by lze spatřovati v nepozastaveném
při,jeH faktUlry mlčky projevený souhlas př~emce faktury s celým jejím obsahem. V souzenem přípwdě tvrdi,] žalobce, že žalovaná věděla
z dřívějšího obchodního spojení, trvajícího od roku 1922, že se jí' při
překročení platební'ch lhůt počítají 8% úroky. Tornu tvrzení, žalovaná
neodporovala. Žalov<l!ná příjala dMe bez námitek jak účty se zmíněnou
úroko'vou dolo,žkou, tak upomí:nky, v nichž byla upozoměna, že se jí
počí,tají 8% úroky z prodlení. Věděla-li žalovaná z dlouholetého obchodního spOljení., že se jí pn překročení platebních lhůt počítají 8%
úroky z prodlení a příjala-H, po:kračujic v obchodním spojení se žalobcem, bez námilky faktu.ry a upomínky obsahující úrokové doložky, jež
odpovídaly dosavadn! dlouholeté praksl zaohovávané spornými stranami, nutno z chování· žalovan'é usouditi na to, že souhlasila' s počítá
ním 8% úroků z prodlení, praktikovaným žalobcem již po mno;ho let.
čis.

15610.

Zákonné zástavní právo .osoby poškozené provozem motorového vo'
zidla (silostroje) vzniká na náhradové pohledávce pojistníkově proti
pojistiteli okamžíkem vzniku této pohledávky, t. j. pojistné přihody. Tím
pozbývá pojistník disposičního práva k náhradové pohledávce proti pojistiteli a jeho jednáni neb opominuti nemaji vlivu na nabyté zákonné
zástavní právo poškozeného.
(Rozh. ze dne 18. listopadu 1936, Rv I 2206/36.)
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Manže( žalobkyně přišel při automobi,lovém úrazu o živo!. Ve sporu
o náhradu škody, již z tohoto důvodu žalobkyně uplatňovala proti Otto
B-ovi, zavázal _se tento smírem k zaplacení určité částky (renty), jíž
však ntlpla'til. Zalobkyně opírajíc se o předpis § 10 aut. zák. dala si
proto přikázati pohledávku, ji" měl Otto B. proti žalované pojišťovně
z důvoltu povinného ručení, a usnesení o tom stalo se pravoplatným. Poněvadž žal'ovaná pojišťovna odepřela žalobkyni tuto pojistnou jí,stinu
v při,kázané výši vyplatiti, domáhá se žalobkyně její, výplaty žalobou.
Proti žalobě namítla žalovaná pojišťovna mimo jiné, že vyrozuměla pojistnika dopisem ze dne 31. ledna 19'33 ve smyslu § 18 všeob. poj.
podm., že jeho nárok na plnění žalovanou uhasne, jestHže nebude do
6 měsíců po odmHnutí ručení žalovanou, uplatňovati svůjnMok pmti
žalované žalobou. Poněvadž to neučini'l, uhasl jeho nárok z pojišťova'cí
smlouvy proti žalované ve smyslu § 18 poj. podm. Ni iž š í s o u d y
uznaly podle ža]oby.
Ne j vy Š š í s o u d

nevyhověl

dovolání.

o ů vod y:
Zástavní, právo, které má třeh osoba podle § 127 zákona o pojišťo
vací smlou,vě Č. 501/17 ř. z. (účinného podle § 167 č. 25) a podle § 10
zákona o provozu silostrojů pro svůj nárok proti pojistníkovi na jeho
náhradnj. pohledávce z pojistné smlouvy, vzniká ze zákona dnem, kdy
se dostavila pojistná příhoda. Podle stavu náhradní pohledávky pojistníkovy tohoto dne jest tedy posuzovati, zdali náhradní' pohledávka pojistníkova jest po právu a zda tudíž mohlo vzniknouti na ·ní zástavní
právo poškozeného jako třeU osoby. Vznikem zástavní,ho práva nenabývá třetí osoba ovšem přímého nároku proti pojišťovně, poněvadž vů>Či
ní není, smluvní stranou. To značí však jen, že se nemúže hned domáhatí
na, pojišťovně vypl'acení náhradni pohledávky pojistníkovy (ovšem do
výše utrpěné škody), nýbrž že je k tomu oprávněna teprve potom, až
si dá náhradní pohledávku přikázati k vybrání (§ 308 ex. ř.), což žalobkyně také u6ni>Ia. To všack nemá vliv na nabyté již zákonné právo
poškozené třetí osoby. Neboť nabyla-li ho jíž dnem dostavení se po"
ji,stné příhody, má to ten účinek, že pojistnik nesmí s pojištěnou hodnotou nakládati tak, aby to bylo na újmu ~á:stavního věřitele, zejména
se nes mj. zástavy vzdáti (sro'vnej obdobu § 1360, posl. věta obč. zák.).
Jednal-li pojistník proti tomuto zákazu, nemá takové jednání právního
účinku na nabyté zá!konné zásta'vníl právo zástavního věmele. Neboť
podle § 466 obč. zák. může zásta'vní věři·tel, uplatňovati své právo, i když
dlužník převedl vlastni>Ctví zastavené věci, na jinou osobu v době, po
kterou byla zastavena, a tO' nejprve jako osobní právo proti dlužníkovi
a pak pohledávati své plné uspokojení ze za&tavené věd, čemuž jest
rO'zuměti tak, že věřitel má 'jen na vůli žal'ovati napřed osobního dluž,nika, a nikoHv tak, že to musí napřed učini,ti, chce-li se uspokojiti ze
zástavy (srovn. komentář k ohč. zá!konu' Rouček-Sedláček, dí,l II.,
str. 776, Klang sv.!., str. 337 bod 2). To platí i tehdy, vzdá-li se dlužník

. ., .
á-Ii se pohledávky tvořící zástavu.
vlastnictví k zastavene ve~1 ne~o ,~Zd a náhradní pohledávku podle § 18
'istník Otto·B. pozbyl sice naro. 11 n
•. o té kdy žalobkyně naP~~obecných pojišťovacíc~ podmme~, tl~oaje~ tím' že neuplatnil svůj
V
prav~, a poz Y _. o o.de dne kdy pojišťovna
byla k ní ústavního
.
d'
hl davku do 6 meslcu
,
. •
'ár ok na nahra m po e
.
33 . lnění a dala mu ,poučem, ze
~dmítla dopisem ze dne .11. ledn~ ~ě~ích' soudně uplatniti. Neučinil-Ii
mllsí nárok pod jeho zt:atou ~o
863 obč. zák.) svého nárok~,. al~
pojistník tak, v~dal s~ sl~e m!c~Yb~~ní nabyté, poněvadž nejde o zadny
.
(§§ 467 468 obč. zák.).
. tím nezaniklo z"sta,vnl pravo za.ho
,
zákonný případ zániku zástavm oprava
čís. 15611.

. 'ckéh . ráva prodatelem znamená odstuP
VI4-'
cl: 6osti o jeho vůli k tomu směřující;
od smlouvy jen tehdy, ,n~~ ~. Y n vYhrazeného vlastuíctví nelze. na~

Uplatněni výhrady

t

proti nároku_ na .vydam .vee, z duv~~~áVku kupitelovu dosud nelikv,dm.
mítati zapoctemm vzájemnou pll'
(Rozh. ze dne 18. listopadu 1936, Rv II 895/34.)
•
"
'. . ,'há v dánÍ', s'trojů: na základě
zalobkyne se na. z~lova~e d~~a odel~ v hradila do úplného
nkkého p;áva, ktere ~,.k~l';1 pr~ft~a ž!,lov~ná, že stroje úplně
cení kupm ceny. Proh z~lobe na ohledávku z důvodu náhrady
Niž š í s o u d y
tila tím, že uplatmla vzajemnou p .
s níž kompenso,vala nedoplatek :ku:pm ceny.
podle žaloby.
. .
.
- • . s o u d nevyhověl dovolam.
NejvysSl

vlastzapla-

~apla

skody,
u,znaly

o ů vody:
. . • I b o vydání stwjů z důvodu vyzalovaná dovozuje, že podam za. o' ~ou ení od smlouvy následkem
hrazeného vlastnictví 'k n!~ znamena UjS ~ zákona č. 70/96 ř. z. pročehož. byla
žwlobkyně
povinna, ve s~ysd': § -I' trhové smlouvě o strojích
.,
.. t
uvedené ponevac z pr'
.
. I t
vésti vyuctovanl am
".
1 t' je žalobou v)'hrazene v as šlo o obchod splátkový. zalobk)'n~ .~'P a nU bylo by spatřovati ustouk k
nictví tedy právo věcné. V tomto hjedjlm . r~ lUl' tu pochyb o vůli ustoupiti
,
h . I· jen te . y nem.
pení od smlouvy: tr. ove,.a e .
d~vate)ka projev opačný. Takovy
od smlouvy, zejmena. u~lmla-h' pro celém řizení trvala na tom, že od
projev žalobkyně ubnI,la" ne?oť;'
d acdá tato podmínka. Není-Ii tu
smlouvy trhové n e u s tup u j : .• :m.. o. Pnení potřebí se zabývati otázustoupení od smlouvy na. strane ~a UJlCI, mi . est ; osuzovati podle ustakou, zdali sml?uvu .trhovou m~~c~tra~: rá~em ~amj.tá dovolatelka, že
novení o splatkovYSh obcho, I Ú H~ že kompensovaJa nedoplatek
kupní cenu za dodane stroje zap ~I~~ávk~U z náhrady škody, kterou
kupní ceny za strolJC se svo~ po t' 'roku na vydání věci z dů,vodu
.
... sporu Avswk pro I na
•• ,
u,platňuje v ]lnem.
:. o . k pitel namítati jen placení v uzsnn
vyhrazeného vlashmctvl' muze u
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čís.
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smyslu, započtení pak len pohledávkou d
vl.
....
pohledávkou ilIikvidní, což nelze považov~~pe o~ a hkvldm, n}koli však
Ve smyslu výhrady, ježto by jinak účel . za p acen!.v ,~.ravem smysl"
prodatele mohl býti zmařen. Pohledávka vla~~ady .sPtoclvajld v ď
hrady Vk d . t V d v
vane s rany z
. n'
'"
s o, y les pre metem spom a žalovaná ne řed . I v
v ' a]e]1 pohledávka ~jištěna a stala se likvidní Ne~ t ~es ~:v~: v n;~ byla
hledávky z kupní ceny Z<lJpo.čtením a 'est't' . e. y ~]1s en zamk postrojů z důvodu, výhmdy vlastnictví.]
ato opravnena domá<hati se
čís. 15612.

Asignant nemůže pro omyl týk "'.
.
. ~t . . aJlcl se Jeho právního poměru k asigI na aSIgna OVl vraoení částky kterou
k.
' .
mu pou aza\ a která
byla asignátem plněna asignatáři.

natáři žádat·

(Rozl!. ze dne 18. listopadu 1936, Rv II 190/35.)
Podle tvrzení žaloby odebral žalobce od fir
O. Vo.
.
S fakturou znějíd na tuto částku obdržel žalob my ~ zbozl' za v6.321 Kč.
banku »U.«. Dole na faktuře b 10 ti' v
. ~e slo:,enku na zalovanou
pravoplatně postou ena M banle
~teno ra:ltko, .ze pohledávka byla
nebyl~ zřejmé. Profo omyl~m Úřed:~:ac~:f~ ze ra:ltko n.~ první pohl~d
k zaslaní 6.321 Kč použHo b ,10 složenk vo covy. ancelare se stalo, ze
yla tedy
hyo,lenvé
za o' ce upomenut hrmon O o zaplacení t· -. tk
.
firmy O. že omylem byla k fakt:
Vol' v,.
e Cas '. y, uznal účetnÍ>
že firma' O. za lacení uznává a ure pTI" ?~~na slož:nka na banku »U.«,
a M. bankou tYla vyřízena: tím s:;;af~~~~~ ~t;. vec mezi bankou »U.«
částku, odešle 'správné Postupi'leke to. jest M ~k~ om~em za's~anou jí
. an~e·v o s,e ~sak nestalo, neboť částku tu zažaloval~ M

t:

omyle~ čKstka pow~lz::!O~:I~~ab:én~n~:a~~;~ ~~k

~~~~ ~p~:,~~~p:la ~~ :Ifort ~~lko vedl~i~a~~~r~:~~n:t!O~C~~I~~~oev~~~
zadržela 'omylem '~01~~~za~o~ ~ ~~;)~~tl. Poněvadž žalovaná. ban.ka si,
fi'rmy O. a připsala ji, Hrmě 6. Ik dObr~pr~ .,sebv~ ~e k:ytí sv:h~. d!whu

šekovým vplatním lístkem banky "U.« opatřeným předtiskem firmy O.,
tu již z toho plyne, že platil nejenom omylem, ale také chtěl platiti jen
firmě O. a nikoliv bance »U.«. Tento omyl, který se jemu přihodil, nemohl ovšem uplatňovati vůči M. bance a právem proto musel jí zaplatiti,
byv žalován, avšai, z důvodu placení nedluhu má nárok jenom proti
firmě O. Omyl žalobcův jest tedy v tom, že za svou věřitelku, považo'val
firmu O., a ne v tom, že by považoval žalovanou za svou věhtelku,. Ta
také od něho žádné placení nedluhu nepřijala, ježto částka 6.321 Kč
zaslaná jí žalobcem byla jenom důvodem, proč daný jí poukaz přijala
a proč firmě O. tuto částku přiznala k dobru. Žalovaná banka měla z titulu akceptace asignace na plněni žalobcovo plný nárok. žalobce tím,
že žalované bance onu částku zaslal, nabyl proti ní, pohledávky, čili ona
mU byla stejnou částku dlužna a poukaz jeho byl tedy poukaz na tento
dluh, který žalovaná banka vyrovna,la tím, že tuto částku firmě D. při
psala k dobru. Jestliže žalovaná banka svoje postavení v tomto případě
přirovnává k postavení poštovní spořitelny (šekového úřadu), činí tak
právem, neboť žalobce se neobráti'i na žalovanou banku »U.« proto, že
tato byla věřitdkou ltrmy O., nýbrž proto, že tuto banku považo"al za
ochotnou k přijetí poukazu částky 6.321 Kč ve prospěch firmy O., a pak
proto, že 'si ji k akceptaci poukazu zí,skal současným zasláním poukázané částky. To, že banka »U.« pou1kázanou částku připsala Urmě O.
k dobru ,na účtě, který byl náJhodou pasivní, pro firmu D., nemůže na
stavu věcí ničeho měniti, neboť nelze přece účinky asignace žalobcovy
a její akceptace žalovanou bankou činiti závislými na okolnosti, o které
žalobce nevěděl. Ta okolnost, že firma O. nemohla již disponovati s pohledávkou postoupenou M. bance, není, překážkou, po případě na újmu
. správnosti tohoto rozhodnu,ti, protože Hrma O. disponovala takto mylně
a ručí proto žalobci za svůlj nesprávný postup.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolánf..
Důvody:

LI

j~'mZ;I:;:v~;t~z:;~a, b!~:ue'bt;a .oprávně~a ~~ ~~~I ~~ft~~t~~d~~~~i, f:~~
se žalobce jejího

v~ácení žalo~~/o~e~á~ka byl~ postoupena, ~'omáhá

učinitil dobrmnolně. Proti žalobě na:n],tII~af~lov~n,: banka. odeprela tak

p~ijala pro firmu O. a že částku tu také této ;r~~' ze .p~ukakzan~u částku
pnpsala, cOž fírma O vzala na VV d '
. e na JeJlm . onte k dobru
nýbrž firmě O:' a nás'ledkem tOh~ ~oe~:'lkŽ~~~~~~ ~:f;:~~étedy Jí ~:dlu~,
nem obohaceni ve smyslu § 1431 bč . k
. v
na ez uvo - .
s o u od uznal podle žaloby O d v o I . z~' . paslvne legitimována. P r v Ý
d
P
,.
o a c I' s o u d ža.fobu tu zam ·tl O o
voy;. o~~ta!a omylu, který se přihodH žalobci s očív'
I.
~
se zmylIl pn určování, asignatáře, t. j. zdali má ,b.ll va v .tom: ze
anebo M. bance. JestHže se mýJi.l a . řehlédl že
y. p nen? hrme O.
D. byla postoupena M. bance a ]'est~že čá'sťk t tato pohledavk~ firmy
,
u u pr9lO zaslal hrmě O.

Odvolací soud posuzoval věc po stránce právní- správně. Podstatný
omyl právní-oh vývodů žalobce jako dovolalele a právního názoru soudu
první stoHce jest, že posuzu,jí věc na základě právního poměru mezižalobcem a Hrmou O. a právního poměru mezi touto firmou a žalovanou
bankou, ač pro řešení sporné otázky je směrodatný jediné právní poměr
mezi spornými stran.ami. Mezi- těmito 'stranami se stala asignace, kterou
byla žalovaná strana zmocněna plniti filrmě O. (asignatářce) na účet
žalobce (asignanta). Tato asignace samac není stložena omylem žalobcovým ani po stránce skutkové, ani po stránce prá"ní, omyl žalobcův
týká se pouze jeho právniho' poměru ok firmě O. Proto není ,právního dů
vodu, aby na právní poměr mezi asignantem (žalobcem) a asignátem
(žalovanou bankou) bylo použito ustanovení § 143\ obč. zák. Žalovaná
plnila asignaci, proto má nárok na vzájemné plnění žalobcovo. - částku
6.321 Kč jí 30. července 1932 zaslanou -, které tedy neni v poměru

-

-
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mezi spornými stranamin nedluhem. Reklamace žalobce II žalované
- pokud ji lze pokládati za, odvoláni asignace - nemá ve smyslu § I
obL zák. právního účinku, ježto poukázka podle sku,tkového zj
v době, kdy se odvolání stalo, byla již přijata žalovanou bankou
asi,gnatářce firmě D. Nelze protO' pokládati za rozhodující, čím nd,'lVO,".
nHa žalovaná banka odepření reklamace resp. vrácení zaplacené
V poměru mezi spornými stranami nemá právního významu, jakým
sobem plnHa žaIovaná banka' firmě D. svůj závazek z asignace.
tedy spatřovati obohacení žalované banky na úknr žalO'bce v
tímto plněním byla její pohledávka vůči fkmě D. - po případě
nedobytná - snížena, neh1edě k tomu, že nemůže býti řeči ani o
důvodnnsH, vždyť je dán platný právní důvod. Nelze tu aplikovaii
novení· § 1041 obě. zák, jelikO'ž nejde o to, že věc byla vlastníkovi ve
prospěch druhého bez práJvního důvodu odňata a upotřebena, peněžní "
částku 6.321 Kč, zaslanou žalobcem žalované bance, dostala talo vůlí
žalobcovou na základě platného právního důvodu a žalovaná řádně poskyU" vzájemné plnění tím, že peněžní částku zúčtovala ve prospěch
firmy D. Nesejde na tom, byla-Ii žalovaná banka v dohě zaslání pe'llěžni
částky za účelem asígnace, t. j. dne 30. července 1932 pověřena firmou
D. ínkasem této. pohledávky, neb pohledávek této firmy vůhec, aneb zda
byl'a pohledávka jr touto filrmou postoupena, a byl-Ii žalobce v oné době
pO této stránce v omylu. TytO' okolnosti jsou nezáv"žné, ježto nepatři
k podstalě asignace, ani plnění asi,gnace není závislé na těchto okol11Ostech, tím méně mají za právní následek, že převod oné peněžní částky
na žalovanou banku dlužno pokládati za placení nedluhu v poměm meti
spornými stranami. Třeba přisvědčiti právnímu názoru ža,lobcovu, že
právní řád poskytuje i, tu prostředek k opravě omylu, a to, v ustanoveni
§ 1431 obč. zák. Než toto ustanovení lze aplikovati pouze v právním
,poměru mezi, žalobcem a fkmoUi D. SkJlItečnost, že ta10 fkma upadla
dO' konku.rsu po provedení asignace, čímž se po případě stal omyl ža-'
lúbcův z hospodMského ohledu nenapravitelným, nic nemění na .,posouzení věci po stránce právní. Nesejde ani na tom, že v důsledku konkursu
firmy D. snad na druhé str"ně se jeví· hospodářský výsledek asignace
a její plnění pro žalovanou banku příznivým. Tento aktivní hospodářský
výsledek transakce patří po právu žalované bance a není právního pravidla, z něhož by žalobce mohl vyvozovati nárok na jeho vydání.

čís.

15613.

Pozůstává-li větší část jistoty zřizené předražitelem ve smyslu § 196
ex. ř. z vkladních knižek vázaných heslem, musí předražitel ve lhůtě
§ 196 ex. ř. exekučnímu soudu sděliti heslo, jehož správnost jest potvrzena peněžním ústavem.

(Rozh. ze dne 19. listopadu 1936, R I 1244/36.)

P r v Ý s o u d nepřijal předražek slož~nýčá.ste~ně ve vkladních
ižkách, poněvadž šlo o knížky vinkulovane, u nrchz devrn~~lace .ne,~la provedena ve lhůtě § 196 ex. ř. Rek u r s oD í s o u d UIOZll prvemu
soudu nDvé rozhodnutí.
N e j vy Š š í s o II d obnovil usnesení prvého soudu.
Důvody:

předražek ,stačí, ,že .v~lná část j!stoty .:ří
. předražitelkou ve smyslu § 196 ex. r. pozustava z vkladn,lch kn~~ek
z~ne ných heslem. Jest ovšem pravda, že i takových vkladn:ch knrz,ek
va~:e zásadně býti použito pro zhzení jistoty podle § 1~6 ~x. r., ale pre~
~ražitel musí ve lhůtě § 196 ex. ř. e.xekučnímu sou9 u sdehtl .heslo a :nU~l
v téže lhůtě peněžním ústavem byb po:~rzeno,. ze hesl? jes~ spravne;
. ežto jinak by tu nebylo jistoty bez obhze real:sovatelne a predepsane
~ § 196 ex. ř. (sr. nař. mi'n. sprav. ze dne 2. brez,:a 190! ~. 3558 a ze
dne 6 února 1911, věst. 14, otištěno u § 149 ex. r. vydanr Komp~su).
T ' s~ v souzené věci nestalo neboť exekučnímu soudu byla sd.el~na
h:sla vkladní.ch knížek a předl~žena potvrzení p~něžních ú.~tavů o je1"~h
s rávnosti dávno po lhůtě § 196 ex. ř. Předrazek bylo pz z tOh,o d,uv~dU zamítnouti, a není zapotřebí doplni,ti řízení ve směru nazna·cenem
v usnesení rekmsního soudu.
K rozhodnutí o návrhu na

čís,

15614,

bim' šli-Ii zmocněnec obstarati věc za zmocnite~e, av~k jedná-Ii ,při
tom
příkazu nebo proti projevené vůli zmocnrt~lo'ye,. n~~starava
objektivně věc za zmocnitele, ledaže by ten dodatecne schvabl zmocněncovo jed11áni.
Pokud ručí vedoucí prodejového odděleni (filiálky) továrny ,na aut?mobily kupiteH motorového vozidla za nezdatnost soféra, ktereho urcd
k zajíždění koupeného vozidla,

00/

(Rozh. ze dne 19. listopadu 1936, Rv I 1294/34.)

žalobkyně koupila ve filiálce Š. závodů ",;to. Ve~oudm té:o filiálky
byl žalovaný. Podle tvrzení žaIohkyn~ bylo p~l ~zavrenr, kupm sml~uvy
výslovně smluveno, že bude žalobkynr po dodam ,~ozu dan be.zplat.ne n~
14 dlnů šo.fér aby zajezdi,1 "'ůz a žalobkynr nauol obsluze jeho. KdJ:~
několik dní ,později byl od Š. závodů zaslim příp:avný závěreč~ý ,dOpIS
žalobkyni k podpisu, nebylo v něm o bezplatnen: us~anovem solera
zmí,nky, čemUž žalobkyně nepřikládala váhy,. ponevad,z spoléha!a ~a
ústní ujednání. Dne 9. ledna 1930 bY'1 zalobkynr zalovanym odevzdan, v.uz
se slovy »und hier ist d'er Chauffeur«. Byl to šO'fér K., který ihned prejal
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VŮz a jel s ním do M. Šofér vzal k 'b' kl"
hlásil k žalobkyní že má výslovn' s~": I'če od auta a garáže a
klič.e z mky, aby ,~emohl někdo :i,~,P2 v~~/o .do.bu. I~ dnů ue',vr""."
i
ndoc, odvolávaje Js/na
'
. ne . e na 1930 tedy během 14d
' Iho
zarně,;tn;"
ža]obkyně podnikl s tímto 'autem J" d
č enm uty, šofér bez
"e
'"'
IZ 11 na erno a na zp' t ' ,
vamva I, pn cemž bylo. auto těžce
'k
a ecm
pro § 431 tr. z. pravoplatně Odsou~~~' ~;n.? ŠO!ér byl v, trestním '
hrad ou škody na Š. závody obd ' I' d Y7 se zalobkyne obrátila s ná_
kterém se Š. závody odvolAva'í ~~e a ~PI,s:e dne ,25. ledna 1930, ve
ze
bylo výslovně zamítnuto ta:kž~ Ok~' b ?_zplatne poskytnutí " .
jde o vlastní závazek ž;lovanéh~ J~'st yl ~Ofé~ ustan~ve.n žalovanÝm.'
§ 13!3 a) O?č. zák a dále i z dr1vodu §P;~lo5 ~~,~ova~ Jed~a~ podlé
. za . zavazan k náhrade. P r v y s o u' d uznal žalobní nár, , o
I a c í s o ~ d žalobní nárok důvodem ok d~vodem po prá,vu. O d v o,
po pravu neuznal.
Ne j vy Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.

~:::I~lf~ Pl9řesl

stri!k7nr;~'ík~~fe:v~~o

Dů

vody:

Již ze žaloby samé z b' d ' k
z výpovědi žalO'bce i ako s~r~ n~ y ťe dn~ 27. prosince 1929 a také
neuza'vřel "lastním jménem n J,z pa rné, ze ~a~o,vaný kllpní smlouvn
v zastoupeni S. závodů, takže žalo_
vaný osO'bně na základě této [
m
lovaný připověděl sice žalobci _ol.lvy n~byl, povinen žalobci plniti. Žadají šoféra k zaježdění kOll e~é~~ mu . z~vody bezplatně na 14 dni
vaný při, tétO' přlpovědi me~e své alut?mobl!~; překročil-Ii však žalo_
úmluva provádějící firmou uznána a ppn~ mocI a nebyla-Ii talo vedlejšl
že t~to. přípověd' jest pokládati z~ o ~rz~na, n_elze z t?ho odvozovati,
jméně převzatý. Nelze tu. pro,to po' "t. zavtazek z~lovanym ve vlastnlm
"',
'
UZl I us anovenl § 1313 ) bč 'k
Jez ~redpokl'adá, že poškozený měl právní nárok (b d'
a, o . za .,
ze zakona - rozh. Č. 5656 Sb '
,,_
o~. ze smlouvy nebo
služeb šků,dcových k onomu ' ~. ~.) na plnení VUCI tomu, kdo po.užil
firma neschválila jeho připO~;enr. ~a;ovan'ý 'přehl~dl, že prodávajíci
na 14 dnů. Vůle zmocni,telova bYI}OS r~outrv zalo:bCI bezplatně šoféra
zarnosti žalovaného jako zmoc ' pro,; l~sne ~rotevena, uš.la však poautomobilu na 14 dni s!u,žby řid~~~~e. k os~y!I_!1 pres to. přI odevzdáni
.
,J z.aj ezdem vozu, Jednal sice obj ekHvně bez příkazu b
jektivně však mínil :pr.:vr~~II~:~t~~~r?levené o~ůli zmocnitelově, subproto v úmyslu zavázati zmoonitele ne~e ~u ,vu~l~rod~t~lo.vu; neměl
také objekti.vně neobstaral záležÍ'!ost Š ~r~vne!,Y?l )edn<lmm. Žalovaný
neprevzaly ani dodatečně neuznal
. avo~u: lezto, ty ~ne~ závazek '
starávání cizích věcí nelze než do; ~r"~SShvaJr,ly. ,Ne~lo-h vsak o obb.uje, si neoprávněně' plnění neexist~~;ího u:~:zukuze zalovaný - ~so
tlvue svou vlastní věc o.patři'l li ' lb' '"'
- obstaral obJekdění automobilu. S toh~to hled~ k za o. CI pnsl~beného ř~di,če k zaježIS a ne", protO' zavady proh použití usta-

,1
r

i

novení § 1315 obč. zák. a jest pouze zkoumati ještě otázku, zda františek K. byl osobou nezdatnou a zdali způsobU žalobci škodu v této
vlastnosti při obstarávání záležitosti žalovaného. K těmto otázkám však
nutno odpověděti kladně. Z po'vahy věci plyne, že žalovaný směl žalobci poskytnouti - jestUže vfrbec - pak pouze služby zdatného šoféra. Žalobce byl oprávněn jich použíti po stanovenou dobu 14 dni a
nelze mU přičítati za vinu, když tak skutečně učinil. Vždyť spo,čivá účel
zaježdění nového automobilu zkušeným šoférem v tom, že se má tím
, uvarovati předčasného. poškození. Ten úko), svěřil žalovaný Františku
K., jenž proto měl vynaložiti vždy potřebnou svědomito·st, opatrnost a
odbornou znalost, kdykoliv automobilem jezdil. Podnikl-Ii K. jednou bez
vědomí žalobcova jízdu načerno, při čemž na zpáteční cestě se srazil
s vozem elektrické pouliční dráhy, zač byl pravoplatně trestně odsouzen,
nelze o jeho nezdatnosti poohybovati (rozb. Č. 12624 Sb. n. s.). Ježto
se t",k stalo, před l1pl.vnutím lhůty, na kterou žalovaný poskytl žalobci
služby řidičovy, Jest tu dán i další, předpoklad, že K. způsobil škodu
ve shora naznačené vlastnosti při obstarávání záležito.sti žalovaného.
čís.
Pojištění

15615.

smluvní.

Kdy jest pozůstalou vdovu pojistníkovu pokládati za obmyšlenou ve
smyslu §§ 132, odst. 1 a 157 zák. o poj. smlouvě čis. 501/17 ř. z.?
(Rozb. ze dne 19. Hstopadu 1936, Rv I 2037/34.)
Žalující pozůstalost se na žalované pojišťo'l"ně domáhá v)'pl"cení
poji~tné částky z po.jistky, kterou U' žalované uza"řel zůstavitel pro
případ úmrtí. Proti žalobě namítla žalovaná pojišťovna, že pozůstalost
není k žalobě oprávněna, neboť obmyšlenou osO'bou z poji·šťovací
smlouvy jest choť zůstavitelova. Niž š í s o u; d y uznavše tuto námitku
za opodstatněnou žalob~ zamltly, o d vol a c i s o u d z těchto d ů
vod ů: PodklaJdem právní!ho poměru poji,stnou smlouVDu založeného
jest pojistný návrh pojilstníkem podepsaný" pojistka k ntwrhu tomu
pojišťo.vnou vydaná (čJ.. I obeh. zák.), a proto pro posouzení- práva
závazků smluvních stran jest rozhodným obsah pojistného návrhu a
pojistky. Otázka Čí,s. 14 poj. návrhu pří!. čís. 2 o.rig. znf;: »kdo má býti
v případě smrti následkem úraz~ zplnomocněn ku přijetí poj. obnosu«
a v závorce uvedeno: »jména obmyšlených buďtež jasně vypsána; všeobecná o~načení jako: rodina, manže~ka, děti a pod. nejsou přípustná«.
V odpovědi uvedl pojistní,k, že jeho choť Pavla roz. H-ová. V pojistce
podle toho uvedeno, že k přijeti pojištěnéhO' obnosu, který platiti má

společnnst v případě smrti pojistníkovy následkem úrazu·
čl. 14 všeob. podmínek jest oprávněna choť pojistníkova

ve smyslu
paní Pavla
S-ová roz. H-ová. Dodatek k otázce 14 v po.jistném návrhu v závorce připoljený slouží k vysvětlení smyslU' otázky a proto slovu »obCivllni rozhodnutí XVIII.
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myšlený« v dodatku tom sluší rozumětí tak'
..
ve,prospěch osoby k přijetí pojištěné čá,stk' ze :Ojlstk,a ~yl~ sjednána

a ze osoba tato je z této pojístky obrn '1 y J("'§§'o opravnene označené
čl., 278 .obch, zák.). To také potvrdí! [:ě~~'~ L ,91~, 915 O?č. zák. a
psaní navrhu k poJistné smlouvě v loži!
",;' Je?z udal, ze při se_
ze znamená, kdo má dosŤa!ti v ' lY' P?pstmkovl smysl o·tá70ky tak
odvětil, že má ji dostati jeho
a~e';;,~poJI's;né částky, a že pojistnfk
pojistníkovým bylo obmysliti z pojislk o n.~ no u~su.zovaŤ!, že úmyslem
j~tim návrhu, vystavením, o'istk
ř y SVOJI m~nzelku. P'?j~šťovna při
Y' P'~t~zala bpovmnos,t PO,J,Istenou částku .
pn
pojistné
'pří,hodě
vYPlaPtI'tJI'
J'en
,
'
.
. mCI e OSO' ě kte ' . d' , .
nena o vydání pojistné sum "d t' O
"
ra Je Ine Jest Opráv
Y
ni,koliv pozůstalost. POJ'istk' a za :: 1: kSObou t?U jest pozůstalá vdova't'
, v UlZ JW o obmyslen' . t
'
'" a Jes označena třetí
ur Č 1 a osoba, do pozůstalosti pojistníkov "
p~t. z 9. srpna 1854 čís. 208 ř. z a §
n~patn (~ 531 obč. zák., § 97
Jezto z~stavitel neměl nároku n~ pOJ'ist ,o st. 3 zak. ČIS. 501/17 ř. z.),
N
' , ,
ne.
eJ v y s S 1 S o u· d nevyhověl dovolání.

žfr!;,

131

DŮVOdy:

Dovolací Vývody nejsou. s to ab zv TI
.
Odvolací-ho soudu, že pozůstal;u v~ ra 1 sp:.avnost. právn!·~o názoru
osobu, v jejíž prospěch bylo pOjištěnío~~d~~J!stn(I.k~VU)est mIŤ! za třetí
§§ 132, první odst., 157 zákona
,ano."o, myslenou) ve smyslu
kt o .smlou.ve pO]lstovací ze dne 23. prosince 1917 č. 501 i z Z"
. . aver, ery z tohoto IJrá'h
'
soud vyvodil, upíraje žalu'íel o
~m? nazoru odvolací
lobe (ak(j;vní legitimaci) Jdov~laZtUlsktalosŤ! pOJlstmkove oprá'vněni k ža,
'. e' a nenapadá.

r

o
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účinek převzetí dluhu povinné strany
vysš!ho podáni na závazek spoludlužníků. vydražitelem srážkou z nejv

(Rozh. ze dne 19. Hstopadu 1936, Rv I 2305/34.)
Žalující přednesla

že posk tl" F

"

Martě B-ové a dále ž~lova'ne'muYFraa t'!kantHlsku .B-ovi a jeho manželce·

"'ť
n I'S- u
OVl zá o 'čk "
JIS ena na domě patřícím FranHškll B-ovi a -M ,puJ'~, Jez b~.Ja zahoto domu patříCÍ' Franti-šku B-o'v'
d"
arte B-ove. POlOVICi točást knihovní, pohledávky žalu1iI'C" vr~kra,rIa Marta B-ová, jež převzala
k '
' J 1 sraz Ou z nejvyšših
d"
Ž
yne se domáhá zapIacenI této zápůjčk
",
. ,o po anI. aloblovaném tvrdic že jí neb I '" d '
Y v zazalovanem zbytku na žap~dle, dlužního' úpisu opr~:n::a n:á~~li~c.~nl. zadrže!é úrokr, takž~ jest
ml tl zalovaný, že žalobkyně b la us k ~pUJčk~ zpet; ProlI zalO'be natetkou na srážku, nejvyššího pJdání ~Zk~rna prev.ze!Im ,dluh~ vydražíuhrady z rozděIované podstaty bl'
, pokud J~JI pohledavka došla
dlužníci byli zproštěni závazku' ~ ~vz:~ravena s účmkem, že dosavadní
l' z 1 S O' u d y uz~aIy podle žaloby.
N e j vy Š š í s o u d uložil
hodnutí.
prvému soudu no've Jednání a rozv

Důvody:

žalovaný právem vytýká, že odvoIací soud nepřihJi.žel náIežítě k obsahu exekučních spisů, jimiž nabídl důkaz O' tom, že žalobkyně přřhlá
'sila V exekučním řízení protil spoludlužníkov, Františku B. 4.897 Kč 60 h,
t. j. polovici jistiny záptl'jčky činÍd tehdy 9.795 Kč 20 h, a že byla v pří~
čině části této přihlášené pohledá·vky uspokojena převzetím dluhu vydražitelkou Martou, B. na srážku z nejvyššího podání za vydraženou
polovici nemovitostí Františka B. Právem dOvozu\ e z toho žalovwný, že
by tímto převzetím byla žalobkynina pohledávka, pokud došla úhrady
z rozdělované exeku·ční podstaty, z~pravel1a s účinkem, že dosavadní
dlužníci jsou zproštěni. O převzetf dluhů a břemen zajištěných na vydražené nemovitosti má exeku,ční řád zvláštní ustanovellí v §§ 150, 152,
153, 171, odst. 2 a 223 ex. ř. Neplatí tu tedy předpis § 1408 obč. zák.
o převzetí dluhů zajištěných na nemovitostech a o účindch tohoto pře
vzetí na závazek dO'savadního dIuŽJ1íka. V příčině pohledávek zajiště
ných zástavním právem na nemovitosti dO' exekuce vzaté ustanovuje
§ 171, odst. 2 ex. ř., že - kromě simuHanních věřitelů a věřitelů s pohledávkami závislými na výmince - jest věřitele, pro které váznou tyto
pohledávky na nemovHosti, vyzvati, aby se nejpozději osm dní před
dražebním rokem prohlásili, zda žádají zapravení svých pohledávek hotovým zaplacením, či zda jsou srozuměni, aby byl dluh vydražitelem
převzat a dosavadní dlužnlk zároveň z,proštěn, jinak nepožádají-li v dotčené lhůtě za zapra'vení hotovým zaplacením, že se bude mMi za to, že
souhlasí s tím, aby byl dluh vydražitelem převzat a jejich dřivějši dlu.žnici byli ze závazku propuštěni. Podle § 223, odst. 1 ex. ř. mohou tito
věhtelé, třebaže včas žáda-li za ho,to'vé placení, odstoupiti ještě za rOz.vrhového roku od své žádosti a prohlásiti, že 'jsou srozuměni, aby dluh
byl vydražitelem převzat a by jejich dřívější dlužník byl zproštěn. Judikatura nejvyššího soudu dopouští, aby tito věřitelé ujednali s vydražitelem převzeU dluhu na mistě hotového, placení i po, rozvrhovém roku
(srov. rozh. čis. 5953 Sb. n. s.). Rovněž ustanovení § 222, odst. 1 ex. ř.
nebrání tomu, aby se i věřitelé, pro jejichž pohledávku. jest zřízena spo-,
lečná a nedHná zástavw (věřitelé simultanní), dohodli s vydražitelem,
že jejich ,pohledávky budou zapra,veny převzetím na nejvyšší, podáni
(srovn. Právník 1900, str. 169 a Ol. U. n. ř. Č. 837, 1432). Třebaže pohledávky převzaté vydražitelem za;počtením na nejvyšší podáni za exekuóně vydraženou nemovitost nezanikají (srovn. rozh. Č. 9693 Sb. n. s.),
přece má toto převzetí pro dosavadní dlužníky takto zapravené pohledávky týž účinek, jako by byla zaplacena a věřiteli poukázána. Namístě
dosavadních dIužníkLt, kteří se zprošťuji závazků, vstupulje vydražitel,
a to jako osobní dlužník (srovn. rozh. čís. 2376 Sb. n. s. a OL U. n. f.
Č. 3592). Účinku převzetí dluhu, t. j. zproštěni dosavadních dlužníků nemůže zabrániti ani výhrada hypotekárního věřitele, že nepropouští
tyto dlužníky ze závazku, leč by se tak stalo se souhlasem těchto dlužníků (srov. Odpovědi min. sprav. k § 171 ex. ř.). Nezáleží na tom,
jsou~li dosavadními dlužníky osoby třetí, t. j. osoby rozdílné od osoby
68'
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povin~é?o, Jehož nemovitost byla exekučně v' d '
.
exekUCOlm nzení nezúčastněné I tyt
b ' Y ra.zena, tedy osoby na
níci převzaté pohledávky zprošÍěn z~v~:~u y JSou Jako, dosavadn.í dluž_
kte~Ý,arci jest o.právněn domáhati~e podle ~n~~;ne,~ na ut,:aty pO~tnného,
dluzmky poměrné náhrad
' . I. o pomem mezI spolu_
(§ 896 obč. zák.), neboť tJ č~~o ~!t~t~~~:lo s~h:~arm~h ~~?Iudlužnících
dělované podstaty, bylo z~pra!Veno ze jmění n~o~r~~~~er~tel,ů,? z roz_
stalo podle volby věřitele J'en převzeUm dluhu vyd ". I' yl I se tak
s
'
'"
' "
' raZhe
em Posu . l'
;, vec s ,pravmch hledl,sek právě vyloženy'ch
'
h b'
. '~uJe- I
tez v souzené věci b l ' I "
. ' nent poc y nosit, ze by
Františka B. zproště/~v~~~:~'1aZJ::ok~~gdá~~í t ~PO,lu;dlužn~k ,povinného
byla došla úhrady v exekuční ods'ta' y as z~za ovane pohledávky
Martou B. započtenim na neJ'vyPšs'l' p ted.a . byla prevza!a vydraži,telkO ll
Fran t'Vk
ant zah nemovItost
p . 'h
IS a B. Dovolací soud nemůže ' o'k
.
I oVlnne ,o
neboť se ani, r '
.
,vsa rozodnouh hned ve věci
néh O
~ vy SO~'?'. ",.nt odvoIacl soud neobíra],y námitkami žal '
vznesenyml v pnčine převzeti dluhu a v t
oyatakze tu není skutkového poclkladu 'potř b éh om smeru nte ,nezJlsltly,
,
e n o pro rozhodnuh rozepře.
v

,v

čís.

•

..
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Pozůstalá vdova ,po o"~~un'
d'str..
•
v,
'
""""IUI
aznll<OVl• ma, narok
na řispě
výchovu děti podle § 8 zákona čÍs 2/20 Sb
,"
p
, vek
šen zákonem čís. 103/26 Sb. z. a n. .
. z. a n., Jem nebyl zruIlUI

(Rozh. ze dne 19. Hsto,padu 1936, Rv I 1646/36.)

Žalobkyně se domáhá . k

d
na VfchO'V~a s~ý:ho~~~fOd~~s~~~é~ ~adst;áhžnílk?~i' výchově a výživě. Slu'žebni ' lat a
,,'
.u JS?~~lC v Její vý~
manžela i o.dpočivné a zaop~třova/OZl~~r 0.dp06V1Oé Jepho zemřelého '
venl:, p~le platového zálk~na čís. ;~/~~ klbJeh o pozůstalých ~~I~ upra:
manze! zalobkyně zemřel v činné I Vb" N.z~ :- .n., za Jeho: uónno'slt
míUy.
s liZ -.
I Z S I S o u d y zalobu zaplaty

v

příspěvku

Nejvy

hodnut!.

Š

ši soud

I "I

'

,

.

u OZl' ,prvel11u soudu nové jednání a rozDůvody:

Platový zákon v § 153 st
"
dosavadní předpisy se zmélOa~f~b ze, o .za?patrovacf~h požitcích platí
hoto doslovu I ne že ~
.
sazeny~" v platovem zá!koně. Z toměni platov' p~ , ' , p~ed1.'.lsy o. zaopatrovacich požHcich, které ney za on, zustava]l nadale v p],atnosti Platov{= 'k
l v §§ 155 a 160, odst 3 a 4 z '
b y'y
J'"
za onem ,
pense v užšim srn slu a ob i
. meneny a nove upraveny vdovské
znány v odst. 41150 . / / vt'v~,:, ~ z~o,patřoyacin:)ejich platům při>

v

výši, pokud hy

'v

Přísluše0 ~a~~eio~s~~ ~r~~~~7~ž.~/~d:;:Iá~a p~ě~o~~

úřednících a zřizencích přídavek podle odst. 3 § 160 plat. zák.
doplňovacího přídavku pro ženaté, který příslu~el manželovi

ve výši
v době

úmrtf. Touto úpravou zaopatřovacích požitků vdov nebyl však dotčen
zvláštní při·spěvek, stanovený § 8 zákona ze dne 17. prosince 1919 číS:.
- 2/20 Sb. z. a n. a určený dětem na jejich výchovu, za předpokladů v tomto
zákoně vytčených, který není součástí zaopatřenI< vdovy, nýbrž je zásadně samostatným příspěvkem pro děti (mamželské, legmmované, nemanže],ské, adoptované a schovance) a patří vdově jen vrjime'čně, když
děti jsou v jejím zaopatřeni" 1ilOak patří dětem samým (jejich zákonným
zástupcům), jak patrno z doslovll posledního odstavce § 8 záJkona čís.
2/20 Sb. z. a n. Tento předpis ne:byl výslovně zrušen platovým zákonem
čís. 103/26 Sb. z. a n., a nevychází' ani z jeho ustanovení, že měl býti
změněn, naopak z § 159 tohoto zákona je zřejmé, že měl nadá],e zůstati
v platnosti, neboť podle předpisu § 159 'se,zrušuje jen omezení, výše
příspěvkll na výchovu zavedené zákony v § 159 platového zákona výslovně jmenovanými. S tím je též v souladě, že v § 214 zák. či'S. 103/26
Sb. z. a n., kde byly uvedeny zrušené zákony, není uveden zakon Čí,s. 2/20
Sb. z. a n. a zvlášť jeho § 8, a třebas § 214 plat. zákona uvádí, zrušené
zákony 'jen přf,kladmo, nelze za to mí,ti, že byl zrušen i předpis § 8 zák.
čís. 2/20 Sb. z. a n. jednající o nároku dětí na příspěvek na výchovu,
ježto len nárok nenáleží k předmětům, které byly upmveny v pl'atŮlvém
zákoně (§ 214 (l) zák. čís. 103/26 Sb. z. a n.). Ježto vdovská pense
i s ,přídavkem pro ženaté a výcho.vné na děti byla přiznána žalobkyni
v důsledku služebního. dekretu ze dne 31. října 1928 Č. j. 4335, kdežto
příspěvek na výchovu dětí jí nebyl odmitnut, mohla by se žalobkyně
právem domáhati tohoto pří'spěvku, kdyby dokázala, že je tu splněn před
poklad prvého lodst. § 8 zák. č. 2/20 Sb. z. a 'll., t. j. že děti> jsou nezaopatřeny. Příspěvek na výchovu dětí ČilOi, podle § 8 úk. Č. 2/20Sb. z. a n.
'I, vdovské pense za každé dítě a ježto podle výměru- zaopatřov. poŽi1vkŮ.
žalovanou obci žalobkyni doručeného, čini základna vdo-v. pense 4.800 Kč
a přídavek ženatých (§ 160 (3) plat. zákona) 455 Kč, celkem 5.256 Kč,
náleže].o by žalobkyni za každé dí,tě '/5 toho, t. j. 1.051 Kč 20 h, ovšem
za předpokladu, že děti jsou nezaopatřené (sfů'v. též výnos min. financI
ze dne 17. března 1928 Č. 120028"27-VII a výnos ze dne 16. stpna 1930
Č. 86550/30-VII/20). Žalovaná obec sama připustHa, že podle služebního
dekretu se služebni pOŽÍltky a nároky Stani,slava Š. neměly řiditi podle zákona Č. 16/20 Sb .z. a 'll., nýbrž analogicky přesně podle zákona Č. 103
ex 1926 Sb. z. a n. vydaného pro státní zaměstnance, a to nejen jeho
služehní platy, nýbrž ipožitky odpŮ'čivné a zaopatřovací i ostatní právní
nároky tak, jak př!.sluše'jí pragmatilkálním zaměstnancům státním. Neprávem dovolává se tudíi žalovaná obec v dovolad odpovědi zákona' č. 16/20
Sb. z. a n. platného. pro ohecní zaměstnance a zejména jeho předpisu
§ 18 o vychovacím příspěvku pro děti po obecnich zaměstnancích. Nižši
so.udy vycházejíce z mylného nazírání na věc (Čí,s. 4 § 503 c. ř. s.) nezjistily, zda děti, O které.ž jde, jsou nezaopatřeny a zda tedy byl splněn
předpoklad § 8, odst. 1 zák. čís. 2/20 Sb. z. a n. Dále se neobíra],y námitkou promlčení uplatňovaného nároku. Věc není- tedy zralá k rozhodnutí
(§ 510 c. ř. s.).

-
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. Předpis druhého odstavce § 8 vl nař čís 7 .
hUJe se jen na zaměstnance jichž sl~žeb~í p~ .8/;4 ~b. z. a n. vzta.
v .ochranné 3měsíční lhůtě 'před zastavením er . y v ~ p ~ věd ě
mestnance, jichž služební'
• JJ()d~Iku, nikoli na za·
dené lhůty byt' se uk nool POtmer byl vypoveden pred začátkem uve
•
,
o CI eprve v oné lhůtě.
(Rozh. ze dne 19. listopadu 1936, Rv I 1885/36.)
zalobci byla dána žalovanou vý o • ď e
.,
15. únOra 1935 ke dni 31. bře,ma 193t ~e .. ď ťl,:z1bmh~ poměru dne
mst:rstvo obchodu dne 15. června 1935 za h~s SI za ovane vyslovIlo mik ~emuž došlo dne 31. března 1935 zalos~c~
s.e :asta~emm podniku,
vr?e, ze mel podle § 8 vl.
nar. ze dne 20. dubna 1934 čís 78 Sb
povědní lhůtu, domáhá se náh'rady ,; ~. a n. narok na osmItýdenní výuzn~1 zcela podle žaloby, o d v d I a
oza tuto d.o,bu. P.r v Ý s o ~d
o uslou mzdu za dobu od 1. dubna 1936 du ~ del~ ':,astečne, pokud. slo
dobu od 15. března do 31 břez ( o , k o .... ,:etn~ 1935, mkoh za
č',78/1934 počítajíc zpět 'ode d~e f~~~ie 3mestcm Ihu~y podle vl. nař.
1::>. června 1935), ježto za tuto do
asu ~e ~as~avemm podmku dne
zání služebniho poměru již USPOkOj~~y~yly naroKy zalobcovy při rozvá-

t

ctI

síčnÍ běžeti. Mluvíť nařízení jen o skutečnosti, že a kdy byla zaměst
nanci dána výpověd', a nikoliv o tom, kdy se skonči! jeho pracovní
(služební) poměr v důsledku dané mu výpovědi. Jáe dále o zásah do
disposičního práva zaměstnavatelova z důvodu plánovitého (vázaného)

hospodářství a také omezeni podnikatelovy svobody v disposici s pracovními silami jím zjeclnamými nedovoluje extensivního výkladu v ten
smysl, že by ochrany nařízení byli účastni nejen zaměstnanci, jejichž
pracovní (služební) poměr byl vypověděn v ochranné době tříměsíční
před trvalým zastavením podniku, nýbrž i zaměstnanci, jichž pracovní
či služební poměr byl sice vypověděn již před začátkem dotčené doby
tří měsíclt, avšak ještě nebyl skončen, když tříměsíční lhůta počala bě
žeti, ježto výpovědní lhůta dosud nevypršela. účelem ustanovení § 8
nař. Č. 78/34 Sb. z. a n. bylo, aby zaměstnavatelé byli vázáni delšími
výpovědnimi lhůtami, aby nemohli služební nebo pracovní poměr vypověděti v údobí tří měsíců přede dnem zastavení podniku, kterážto doba
byla zřejmě _pokládána za dostatečnou k ochraně zájmů zaměstnanců
proti neodůvodněným zásahům zaměstnavatelovým dO' jejich pracovního poměru, a tuto lhůtu nelze výkladem nařízení ještě rozšířovati přes
údobí tří měsíců vládním nařízením vymezené. Ježto žalobcův pracovní
poměr byl vypověděn již dříve, než 'počala běžeti tříměsíční ochranná
lhůta, a jeho nároky až do ukončení této výpovědní lhůty byly uspokojeny, nemá tudíž právního nároku proti žalované firmě.
čís.

Ne j vy š š í s o u d zamítl žalobu.
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K § 89 směn. zák.

Důvody:

nařízení č. 78/34 Sb z
lhůty při pracovních (služeb'~hi
Vládní

a n
..

.... . .
.
~pravuje mImo JIne I výpovědní
.podnicích. Výpovědní lhůt m t .. ,po~erech zaměstnanců v továrních
pokud lhůty t dané 'in' jY s anove,:e .§ 8 (l) CIt. nařízení platí, (§ 8, odst. 3 vl. n.) prJ ?r~o~~:a(~~::~~~í) nebo. ujedn~ními nejsou delší
věděných ')
po zastavení nebo
'....
pomer ~amestnanců, a) vypob
za pncmou za stavem podniku (prvn' d t
'.
10, s.
§ 8 v.I nar., ) vypověděných v 'Údob' tří . , o • d
zastavení podniku (druh' odst t'h • I
meStcu p.~e e dnem trvale ho
podniku počínají lhůty ~odle . v~ 10Z ~~ragrafU). Pn trvalém zastavení
dnem vvdání rozhodnut' .. t y~ ovne. ,:. ustanovení nařízení běžeti
po~nik,' a' nebylo-Ii roz~o~~n~:o er;r~~í~od~:~ž ob~:u h,půsObd~o,sti spadá
naJIc ode dne kdy d 'r
'"
po rec ne ehch počí
jemuž došIlO n~': ozdě'~~iS'~ oznamel11 ministerstvům, a sice tomu z nich,
Rozhodnutí mi~sterslv~§o~'c~~~~ l ..a ~ ~ ~dSt.~ 3) dtovaného naří,zení).
ným trvalým zastavením odnik' Jlmz y, ~delen souhlas se zamýšlečervna 1935. Ustanovenígruhéh~ ~~~~~~~e fIrmy,. bylo, vydá.no dne 15,.
ve pros,pěch žalobcův jen kdyby b I
e ~ d~ CIt. nar: platIlo by tedy
1935 Tomu' ' k t k
bl"
y vypove en v dobe po 15. březnu
tím ioti' d vs a ,a ne y o, jezto byla žalobci dána výpověď J'iž před
,
z ne 15 . unora 1935 ke dni 31 břez
1935 N
.
že. ,:"ýpovědní lhůta běžela ještě za tříměsíční n~Ob '. ~seJdeh na to?"
mInIsterstva o trvalém zastavení p d'k
~
t pre r?z odnuÍlm
poměr se skončil teprve po tom , k~yz.ntJIZ
.. ~ a čz; tudlz z,alo?cuv služební
po mala dolcena lhůta třímě-

Doba vzniku nároku ze směnečného obohacení.
Tento nárok

přísluší i občanskoprávnímu nástupci majitele směnky.

(Rozh. ze dne 19. listopadu 1936, Rv II 1085/34.)

zalobkyně přednesla, že žalovaný neproplatil v době splatnosti
směnku, kterou vydal na krytí pohledávky z kupní ceny. Z důvodů formálních (pro neprovedení protestace směnky včas) nedošla žalobkyně
z této směnky uspokojení a tvrdíc, že žalovaný jest obohacen částkou,
na niž směnka zněla, domáhá se proto jejího zaplacení na žalovaném
podle § 89 sm. zák. FfOti žalobě namítl žalovaný jednak, že žalobkyně

není k žalobě legltimován, ježto prý jest občanskoprávním nástupcem
majitele směnky, a dá],e, že obohacen není, poněvadž žalobkyni' dostaJlo
se úhrady v dodání originálů obrazů na účet kup ni ceny. Niž š í
s o u d y žalobu zamítly.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Dů

vody:

. S hlediska právního je pro vznik nároku

uplatňovaného z důvodu

§ 89 sm. zák. rozhodná doba, kdy nastalo obmeškání smenečných úkonu

nutných k zachování práv ze směnky a kdy tedy nebyly splněny v určité
_ preklusivní _ lhůtě předepsané podmínky výkonu práv, tudíž v souleném případě doba provedení včasné pro testace ve dnech 2. a 3.

_
-

Čís. ! 5620

1080

1931, čímž nastala ztráta směnečn'
'
.•
s~yslu § 39 (2) srn. zák. (§ 89 srn 'k ych pl av tez proh příjemci
sejde proto na tom, kd
ravo lat'. za . slo~a »ode dne zániku«.).
kaz vydaný o takové yp~ejUdikov ne. byl ~rusen směnečný platební
v tom směřu odvolací soud datu ane smenc~, a. ne právem
27. října 1932, v kteréž době b;a rOZhOtdr~lt neJyyššího soudu ze
a také ne právem odpírá žalobky:RaJ: e o~.•~m~nky Okresní záložna
smyslu § 89 srn. zák. je oprávněn' m nyne!.sl zalobě legitimaci. V~
z ?bohacení směnečného majitel sni'ěnk podmet~m k. ~plat;tění nároku
nas~upce (cessionář-dědic). V souzené y, ~. dOJ;s!a. tez obcan'skoprávni
dobe majitelkou směnky žalobkyn' m p;lpat!,e vsak byla v rozhodné
spl~tnosti zaplacena výstavcem _ e; n~tbol smenečná. suma byla v den
kym, kteréž byla poté směnka e';11 entem - , to Jest nynější žalob_
protestní zase blankopodindosa.ne~f:cena; a ~oUi byla po projití lhůty
v. P. Byla tudíž žalobkyně v rozhodn'e m p:eve .~na na Okresní záložnu
jl po. zaplacení do rukou i s doložkou dobe maJItelkou. směnky, dostavši
legItImaci věřitelskou. a to i v době o zaI:la~e~l. a .mela tedy i formální
předložila J'ako vlast~l'ce tuthz'
• kPOdall1
teto zaloby,
~
smen
u nabíd
O'... neboť soudu
zap Iacení požadované částky pO' . . :
nuvSI JI zalovanému za
rati úvahami, jaký právní vliv ~.resen~ tohoto. sporu netřeba se obíříjna

lhůty byly na směnce proveden; abl~n~~os~,. ~e po projití protestní
§ 14: odst. ! sm. zák. Pokud odvolací s po 111 ~saI?entJ.'. ~ hlediska
na. ve~, nepriznal žalobkynI legitimaci k °t~~' ~Yfh~:eJe z jlneho názoru
pravm strance správně Než ve věc'
.e o z.a o e, neposoudtl věc po
něn. Dovolatelka při p~ovádění dov~fa~ n~?1 náro~ žalobní opodstatv tomto směru si neujasňu'e že
b~~~ o uvodu ČIS. 4 § 503 c. ř. s.
samostatného právního ddv~du tu .. ez.~ o. samostatno~ P?hledávku ze
hodnotami vzájemného plnění c'
.~IZ Jest nutno zjlsltlt rozdíl mezi
s hlediska dovolatelčina, že žalo~a~~e o, a nelze pr?to věc posuzovati
t~dy se o tuto částku obohatil Č· .) nt sforno~ smenku nic neplatil a
mtury. s přislušenstvím žalovan'ém~n~~-9~ ~~ečna .ho~nota dodané garc a mkoh 45..D<!O Kč, a žalovany ~~ to zaplatil jednak hotově 16'42
na proltučet v ceně nejméně 24000 K' 4 Kč, Jednak dodantm 3 obrazit
mluvi~i o tom, že by žalobkyni ~zešla ~' t t~dy :~Ik~m. 40.424 !<č, nelze
lovany byl obohacen na 'e'í ú'mu ro o o nepk~ skoda a ze by ža/.ento spor Je nerozhodná dříve
stranami sjednaná kupní Je~a ~Ok'
a z povahy uplatněného sam'ost u. se y.če hodnota vzájemného plnění
rozdílu mezi
naroku..vyplynula
k cíli
potřebné důkazy bez ohledu na dří .':? aml vzaJ~mne~~ plnení provésti
Poněvadž se dovolatelce nepod .~eJsI VO~?oU .dl~poslcl smluvních stran.
k její škodě obohatil právem za';;;~ o pr~.~zatt, ze by se byl žalovaný:
nedostatek předpokl~dů § 89 sm.I~~k~IZSI soudy její žalobu pro věcný

ln

přesného zjištění

t

~~ndeh~

čís.

čís.
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čís. 4 obč. zák.
Zákon nevyžaduje úmyslného uv d .
..
druhou, nýbrž stačí vykořistění.
e em v omyl Jedne smluvní strany

K § 879

(Rozh. ze dne 21. listopadu 1936, Rv I 501/35.)

Proti žalobě na zaplacení kupní ceny ze splátkového obchodu namítl žalovaný neplatnost kupní smlouvy podlel § 879 čís. 4 obč. zák.
tvrdě, že jen z neznalosti dal se pohnouti ke koupi zboži, jehož cena
jest nepoměrně vyšší, než za jakou lze zboží jinde koupití, jak se po
'uzavřeni smlouvy o tom přesvědčil. P r v Ý s o II cl přikloniv se k této
námitce žalobu zamítl. O d vol a c í s o u d uznal podle žaloby.
N e j v y Š š i s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Důvody:

Nelze souhlasiti s názorem odvolacího soudu, že k neplatnosti
smlouvy ve smyslu § 879 Č. 4 obč. zák. se vyžaduje kromě nezkušenosti
na straně kupitelově a nepoměru mezi skutečnou hodnotou věci a jeji
kupní cenou také ještě úmyslné uvedení v omyl kupujícího prodavatelem. Zákon nevyžaduje takového uvedení v omyl jedné smluvní strany
druhou, nýbrž stačí vykořistění. Lichvář využitkuje k svému obohacení situaci, již nemusR sám vyvolati, která mu však je známa nebo musí
býti známa (Klang, Komentář II. svazek, str. 204). K neplatnosti smlouvy
dle § 879 Č. 4 obč. zák. ovšem nestači, že žalovaný neměl zkušenosti
a že tu byl nápadný nepoměr mezi jeho plněním a vzájemným plněním
žalobcovým, nýbrž bylo kromě toho ještě třeba, by žalobce vědomě a
úmyslně těžil z nerozvážnosti a z nezkušenosti smluvníka v příčině obchodu, o nějž šlo (rozh. Č. 1725, II 044 Sb. n. s.) Nižší soudy však to,to
vše zjistily, obzvláště, že skutečná cena koupených věci nebyla znánta,
že tu je nápadný nepoměr mezi jeho plněním a vzájemným plněním žalobcovým a že žalobce vykořistil neznalost a nezkušenost žalovaného.
Tím byla zjištěna skutková podstata § 879 Č. 4 obč. z. a může se žalovaný domáhati neplatnosti kupní smlouvy.
čís.

15621.

Pořad

práva.soukromoprávní, byl-Ii žalobce kopnut vojenským
Jde o nárok

koněm

cválajícím městskou obci.
(Rozh. ze dne 21. listopadu 1936, R II 385/36.)

ž<lJlobkyně ,se ,na žalovaném československém státě d-omáhá náhrady
škody, jež jí byla způsobena kopnutím koně vojenskéhO jízdního oddílu,
jenž kolem ní cválal. P r v Ý s o u d odmítl žalobu pro nepřípustnost
pořadu práva. Rek u r sní s o u d nevyhověv námitce nepřípustnosti
uložil prvému soudu, aby o žalobě věcně rozhodl.
Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl rekursu.
D Ů vod y:
K opodstatnění žalobního nároku přednesla žalobkyně po stránce
skutkové, což jest pro rozhodnutí jedině podstatné, že byla zraněna na
ulici ve Z. kopnutím koně, jenž jako část vojenského jízdního oddílu
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,
k?lem nf cválal. Žalobu Opřela v' s . ,
{ak. Nejvyšší soud dovodil v YO~Odvo~ ? pre~pis §§ 1295 a 1320
š~~d12371 Sb. n..s., na nějž lze stěžovatel~e~,tnpad~, u~eřejněném
. Y zpusobene vOjenským ,koněm . ,
azah, ze narok na u· anr",!"
narokem povahy soukromoprávní
' J,:n~ nebyl náležitě opatřen
o. z. Rozhodují proto o n"m ,. d '. na neJz se vztahují předpisy Sl' I
rlSdikčnÍ no~my, nikoli sO~d ~:íSr;š~?Udy přís!ušné podle předpisu
Sb. z. a n., Jez předpokláda" b
Y pod.le predplsu zákona čís
va hy veřejnoprávní (Sb n S]l'ČlJ blOY215Proh státu uplatňován náro'k
. . . s.
' 5, 12371).
.
po0

lovaný nemohl podle § 933, odst. 2 obč. zák. uplatniti nárok ze správy,
když vyšlo najevo, že ložnice, které se týkal účet ze dne 19. července
1932, byla stižena vadou, která podle znalce se mohla objeviti až postupně a znehodnotila ji o 2.500 Kč. Tím vznikl žalovanému Inárok na
dodatečné. snížení ceny trhové o uvedenou částku. Jest proto právně
nerozhodné, namítá-li žalovaný toto znehodnocení jako škodu, ježto
vpravdě šlo o nárok ze správy.
čís.

čís. 15622.

,kdy~ kupní cena za prodanou v'
furcte~lm Protipohledávku ze správyeCprbYladzap~acena, lze namítnouti
I

ovane pohledávce.

o va y leže věci proti jiné za-

'

(Rozh. ze dne 21. listopadu 1936, Rv II 1127/34.)
Proti žalobě
l'
namítl ' I
. na. zap acenl nedoplatku ku .
ložnice za, o~a~y mlmo jiné započtením pOhl~~" ~~ny ~a do?aný nábytek
pre hm dodane a zaplacené N' . a\ U Ze spravy pro vadu
neodpodstatněnou již proto že ku .' amltku tu považoval žalobce za
zaplacena, neboť hloba s~ týkl~~~enf za. ložnici byla již žalovaným
: ~ ~ db uznal započtením namftanou 0pPo~ik~. za Jlný nábytek. P r v Ý
za o u zamítl. O d v ol a c í s
.
e avku duvodem po práv
Neby!o třeba se obírati otázkou o u d ~evyhově! odvolání. D u v o d u
:!edn:ch dvou ložnic dodaných' ž~~~ťazalo,vaný nedoplatek se týká p;;~
e, Jez byla podle tvrzení žalobce 'iž cem zalovanému, tedy jiných než
~~dzost.' započtením uplatňovaná
z~)la~ena a které se týká výtka
'd~v ovy obchod, z něhož kupní ~ena ~e~.o-h snad o jeden celkový doJ . k o skutečnost pro rozhodnutí ro
'
1 pOsud úplně zaplacena vždy
za . stanoví výslovně že "pl t' z;p.re ?ejJodstatnou, neboť § 933 obč
~~~zeno, když v šesti~ěsíČ~í ~hnů~~a~, nam~tko? zůstává nabyvateli vy~
m~n~n ne~t~noví, ,ž~ by toto uPlatňová::J°;l~~:~ oZlb'ámí P!'o?ateli vady.
" u a y.o mozne Jen, dokud ku ní
1 Ou ylo vazano na pod~n zakP~ac,:né kupní ceně nemá n!rnit~en~, ne~í zaplacena. Tvrzení, že
pra lrcke ceně takové námitk
a pz vyznamu, je pouze úvaha
~ to~ směru
podotknouti že~eav~~fO!>:ká se její přípustnosti, a lze
p~~r~ti c~r:a b Jed již z.aplace~a, Přednosr~~~~~vo~'l
dbá~li v případě, že
'. z u e mOCl Své nároky uplatnit' . 'tk za o e, nebo chce-li
N e J Vy Š ' •
1 naml
ou
s 1 S o u d nevyhOVěl dovolání.
.

deb

ten

DŮVOdy:

Především lze poukázati na oduvodn' .
§ 1416 obč. zák. mohl žalobce okl' den., napadeného rOzsudku. Podle
z,: dne 19. července 193? za vyrPo - a ~tr nedoplatek nejstaršího. účlu
neho po" '"
.
vnany postup . . 1
clna]lcmu 8. srpnem 1932 T t
nyml p atbami žalo Va/ . a o okolnost však nebrání , ab y za'

Předpis § 19 zák. čís. 394/22
zaměstnanců v něm uvedených jen

15623.
Sb. z. a n. upravuje snížení požitků
pro ooor nároků podle tnhoto zákona

upravených.
Přiznala-Ii obec (na Moravě) svému zaměstnanci v době, kdy v tom
nebyla žádným zákonným předpisem obmezena, více ideálnich služebních let, než jaké přiznával zákon čís. 457/19 Sb. z. a n. státním zaměst
nancům, a podle toho upravila jeho služební i platové poměry ve smyslu
§ 19 zák. čís. 394/22 Sb. z. a n., jež pak byly i pokladem pro novou
úpravu podle zák. čís. 103/26 Sb, z. a n., šlo o neodvolatetné, nabyté
právo zaměstnancovo na započítávání oněch ideálních let, i pokud pře
sahovala výměru ideálnich let přiznanou státním zaměstnancům, a nemohlo právo to býti zaměstnanci odňato ani tím, že novou úpravu podle
§ 103/26 Sb. z. a n., provedenou se zřetelem na přiznaná ideálni služební
léta, nadřízený správní úřad protn neschválil.

(Rozh. ze dne 21. listopadu 1936, Rv II 496/36.)
žalobce jest podúředníkem žalované obce. Usnesením správní komise žalované obce ze dne 5. května 1919, jež se týkalo všech definitivních zaměstnanců, byly žalobci započteny čtyři válečná léta a usnesení to bylo provedeno u žalobce dekretem ze dne 21. října 1920, když
byl ještě zařaděn do skupiny sluhovské. Usnesením správní komise žalované obce ze dne 5. ledna 1922 (dekret ze dne 3. února 1922) byl pak
žalobce jmenován podúředníkem s pravoplatností od 1. ledna 1922.
Vzhledem k celkové služební době, spolehlivosti a výši kvalifikované
práce byl zařaděn podle platebního schematu kategorie podúředníků a
byly mu poukázány místo požitků 10. stupně kategorie sluhů (3.900 Kč)
požitky 10. stupně kategorie podúřednické státnich úředníků (4.008 Kč).
Usnesení správní komise žalované obce ze dne 9. října 1923 čís. 3935/24
byly upraveny požitky, práva a nároky definitivních městských strážníků, podúředníků a zřízenců na systém ve smyslu § 19 zák. ze dne
20. prosince 1922 čís. 394 Sb. z. a n. žalobce byl podle dekretu ze dne
29. října 1924 zařaděn do 10. stupně schematu státních podúředníku
dnem 1. ledna 1923 a do 11. stupně počínajíc dnem 9. prosince 1923,
a to opět výslovně vzhledem k celkové zapo6tatelné době po.čítajíc v to
započtená ideální služební léta. Tento poslední převod byl pak podkladem pro novou úpravu podle zákona čís. 103/26 Sb. z. a n., na níž
se usneslo městské zastupitelstvo žalované obce dne 18. září 1926 pod
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.
. 3142/26 pres a podle 'h'
žební P,~žitky ll. platové stu;:ic~'sťřizr:ala ž~lovaná obec žalobci
d o vysslho stupně dnem 1 I dupne Osmeho s nárokem na
SC?váIiI toto zařadění rozh~dne /a 1927. Moravský zemský
.
.•
zaradění žalobcovo odporuie ~I~~' ze d~e 20., listopadu 1928
~~. z. a n. a. ~ 212 (1) zák: Čís. ld~/~t~ebdplsum § 19 zák. čís, .
l ' z. a ,n., ,zakonu čís..
, . z. a, n., Jezto započítává žalobci
VIce, nez dOvoluje posléz uv d ' ? 1 V:!. roku Idealních let do
....
nancům. Žalovaná obec pot~ e~y z~kon započítávatí státním
platové stupnice stupně ~s~~~~a: lžallobcí nárok na zařadění
.'
. platové stupnice podúřed . k'
" ednu 1926 s
uplatňuje jednak že jde Dl~h e 9. stupne k 1. červenci
~ právo· nabyté 'usnesenír:: ~:s~ ?t )'ávo nabyté
....
JI.V tom nebránil žádný zákon ,pI ~ stva.
obce v
mImo jíné zařadění do II ny zakaz, domáhá se na žalované
k 1. lednu 1926 s postupem 'd~l~toVté st~pDlce podúřednické 8. stupn'
ro~u dříve. Niž š í s o' u d
; ~ ~ne od ,I. ledna 1927, tedy o 1
z te~hto d ů vod ů: Podle
~ u zamltly, o d vol a cí s o u
za:;estonancl nárok na Připočt~ni ~ál~~~~9hS~. z. a n. přísluší státnímu
r? u. dstavec 1 § 212: platového zák ye et pouze v rozsahu 2
ČI~. 103 Sb. z. a n. kategorick s. ?n~ ze ~ne 24. červenCe
?aroky. z~Dlěstnanců veřejnopri~ní~~n~VI, ze s!uzební požitky a právní
Jedno,thvYch, druhů platových služební ~rpo,:acl n~smí, přesahovati míru
nancu steJne neb rovnocenné kate ~ prav a .n,:roku státních zaměst~
one .. Byly~I~, zalobci do postupu
pense započteny 4 léta válečn'
podle něhož možnO' započísti s~átO, pomJe !o vyse uvedenému zákonu
v rozsahu 2V:! roku. Započítání Slu~~~~' ~a~estnanci válečná léta pouz~
s~noveno pro obor služby státní ~:č? y v rozsahu širším, než bylo
pn I se kategorickému předpisu
o st. 1 § 212 platového' zákona
:of~ do Rostupu, porušila tím zása~~o;~ath 10bec žalobci přesto 1liz
za o CI pnznatt postup počína'e d
s,
212 plat. zák. a nelze
J nem 1. ledna 1927, nýbrž jen počínaje
dnem 1. července 19Q'8.
Ne J'
, • ,
v y s S I S o u d uznal podle žalob y.

n·

J/a'

zál /:

8

i

D u vod y:
)de jen o to, zda půldruhého r ku

'

g~~ I?řísluší státním zaměstnanců~ lPočttané~o jako válečná léta více,

II DlC. Ve sporu jde o úpravu žalob ze započltatt žalobci do postupu
Sb., z. a n. žalobce jest nes orně co.~a pl,atu podle zákona č. 103/26
o upra~u je,ho služebních P~žitků P~d~~~dmkem ~~Io~~n.é obce, a ježto
§ 2~ zák. ČIS. 16/20 Sb. z. a n. sou~m . Spor, p~lslusl Jej řešití podle
U
o?mltnuv stížnost žalobcovu proti r ' ak to vyrkl také správní soud
vy?oru v Brně pro nepřípustnost O .?Z odnutí ,:!oravského zemského
~eJ?e. Ten se dovolává usnesen'; spť;av?':abrté tmenováním U' žalobce
. edna 1922, sděleného mu dek re t avm . Oml Se zalo'vaně obCe ze dne'
tom tvrdil, že usnesení s rávn' k ~m ze ,dne.. 3. února 1922, aniž ři
uvedeno. Týž také netv:C!il, ž~ om!sf. znel? Jrnak, než v dekretu jrst
u za Ovane obce byl'a systemisována

6
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místa podúřednická v různých platových stupních. Pod »jmenováním«
lze zahrnouti jen takový akt 'správní, kterým se propujčuje určité místo
úřednické (podúřednické)se všemi právy a povinnostmi spojenými s takovým místem na rozdíl od n"bytí místa vyšší hodnostní třídy časovým
po'stupem. TakOVé propůjčení místa v desátém stupni podúřednické
stupnice z dotčeného dekretu však neplyne. Naopak jest z něho zřejmé,
že žalobce, jenž byl dotud ve stavu sluho'vském, byl jmenován tímto
dekretem podúředníkem s pravoplatností od 1. ledna 1922 vzhledem
, k celkové služební době a výši kvalifikovaně práce, a bylo jen vysloveno zařadění podle platebního schematu kategorie podúřednické. Jak
toto zařadění se má státi, předpisoval pro státní zaměstnance § 1 zákona
ze dne 23. července 1919 Č. 456 Sb. z. a n., jenž stanoví!, že, jsou-li
sluhové jmenováni podúředníky, zařadí se do stejného stupně služného
podúřednické stupnice, v němž byli jako sluhové, a že se jím započte
služebn! doba ztrávená v dosavadním stupni služného sluhovské stup~
nice pro postup do vyšších stupňů platové stupnice podúřednické. Také
skutečně žalobci byly poukázány misto požitků desátého stupně kategorie sluhů (3.900 Kč) požitky desátého stupně kategorie pod úřednické
státních podúředníků (4.008 Kč), (§ 3 zák. čís. 457/19 Sb. z. a n.). Také
při dotčeném přeřadění žalobce podle § 19 zák. čís. 394/22 Sb. z. a n.
stalo se opět zařadění žalobce vzhledem k celkové započítatelné době,
včetně započten}'ch ideálních let. Při otázce druhé, zda jde o právo
nabyté usneseními zastupitelstva žalované obce, uvážil dovolací soud
toto: Úprava služebních poměrů a požitků obecních zaměstnanců patří
do práv vyhrazených obecním zřízením samosprávné působností (§ 31
mor. obecního zřízení). V tom směru jest především rozhodující vůle
obec. zastupitelstva, projevená jeho usnesením (srov. rozh. čís. 11557,
12547 Sb. n. s.). Žalovaná obce se usnesla na zapO'čtení 4 válečných
roků dne 6. května 1919, tedy v době, kdy žádným zákonnÝ11\ před
pisem nebyla obmezena. Předpisy § 3 zák. čís. 495/21 a § 19 zákona
čís. 394/22 Sb. z. a n. sice ukládaly obci, aby vyšší rozsah služebních
požitku a právních nároku svých zarněstnancu uvedly na míru jedno-o
tlivých druhU platových a služebních práv a nároků státních zaměst
nancu stejné nebo rovnocenné kategorie a stejných služebních, jakož
i rodinných poměn'1. Předpis § 19 zák. Č. 394/22' Sb. z. a n. přikazuje
však toto snížení jen pro obor nároků podle zákona čís. 394/22 upra~
vených a tento zákon neupravuje nárok státních zaměstnanců na započtení válečných let do služební doby (srovn. rozh. čís. 7451, 8764
Sb. z. a n.). Na provedení těchto změn nebyla také ustanovena žádná
sankce, jediné ona v § 10, odst. 4 zák. ,čís. 11/27 Sb. z. a n., že obce a
okresy, které neprovedly dotčená ustanovení §§ 3, 19 (pokud se týče
§ 212 zák. Čí,s. 103/26), jsou vyloučeny z přílspěvku z fond" zří'leného
podle § 10 téhož zákona. Žalovaná obec mohla tedy setrvati na svém
usnesení o započtení válečných let a na něm setrvala i v usnesení ze
dne 18. září 1926. Ježto jde právě o záležitost vyhrazenou působností
obce, nebyl oprávněn zásah zemského výboru mora'Vského ze dne 20.
listopadu 1928 čís. lV-1667-9---29j1. Podle toho jde o právo nabyté z usnesení obecního zastupitelstva a o právo usnesením téhož za~
stupitelstva neodvolané. Žalobci bylo přiznáno žalovanou obcí zařa-
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dění do 8. stupně II. platové stupnice dnem 1. ledna 1926 J 't
nar?k na započtení dalšího 1liz roku válečných let se tímt . e~.~
take ospravedlněn nárok na postup do 9. stupně II pl ~ u~nasvttalr'\n;.,~
dnem 1. ledna 1927.
. a Ove
čís.

15624.

Před podáním dědické přihlášky směřuje nárok na splnění opllabléh.o
odkazu zpravidla proti pozůstalosti.
Ol
. Je-Ii však odkazem obtížena určitá osoba jest
dmi k
prav z odkazu podání dědické přihlášky tout~ OSOb: D~~~
nestalo, nelze uplatniti nárok z odkazu ani proti pozůstaiosti.
se
(Rozh. ze dne 24. listopadu 1936, R I 278/35.)

~al~?kyně se domáhá na žalované, jež se přihlásila bezpodmínečně
ze z~w';'Í! ze dne 27. ledna 1933 za universální dědičku po Gustavu L
zemrelem dne 2. srI?na 19~.3, výplaty odkazu ve výši 100.000 Kč, s lai~
ného podle P?sledmho pOTJzení 3 měSÍCe ode dne úmrtí. P r v' s bUd
uznal podle, zaloby. O d vol a c oí, s o u d zamítl žalobu pro t!ntokráte
m,aJe za to, ze odkazovmce nemuze úspěšně žádati na obtíženém d' d' ~
vyp~atu odk,azu" tře,bas j~ž splatného, dokud pozůstalost nebvla ~d~~
vzdana" p:lfiev~dz dedlc, az do té doby jest pouhým správcem a' uživate_
lem Jmem ,poz~~talostn!ho. k~erý není oprávněn líbovolně s ním nakládati a nelil tudlz OSObnllTI dluzníkem věřitelů pozůstalosti.
Ne j vy š ší s o u d uložil prvému soudu nové jednání a rozhodnutí.
Důvody:

. .. Odkazníkoví • vzejdou z odkazového nařízení práva z ravidla okamZlke,m, SI;ll'Í! zustavítelovy (§ 684 obč. zák.), pokud náfok ten není
podmllleny (§ 699 obč. zák.), čemuž v projednávaném případě není.
Dne~ . nápadu vzejde odkazníkovi právo pohledávati to co mu byl~
o?ka~ano; odkazovník nemá tudíž věcného práva k odkazované věci
nY,brz pouze obligační nárok protí obtíženému. Neobtížil-li zůstavitel
urCltOU osobu, připadaJ'í odkazy podle § 649 obc' za'k k t'" .,
d'
d'
121 Vsem eIc~mloqle P?meru JeJich dedlckych podílů. Je-li tedy veškerenstvo dědleu tlmto zp,usobem o.dkazem obtíženo, a je-li tedy osoba dědicova
PI?, odkazovmka !hos~eJna (§ 726 obč. zák), jest i podání dědické při
hl~sky pro na?y~1 prav ~ odk!,zového nařízení zpravidla bez- významu.
Naro,k r;a sp,lnelll splatneho JIZ odkazu směřuje pak před podáním dě
dlcke pnhlasky 'pouze proh pozůstalostí jako samostatnému právnímu
podm~tu" ktely I opatro~níkem může býti zastupován. Přihlásívší se dě"
cIlCo~e :,sak JSou osobn!mi. dlužníky' odkazovníkovými, kteří v připadě
prv~lo vety §, 6~9 ob~. z,~k. JSou obltzeni podle poměru jejich dědických
poddu. Kdyz vsak ,~a!ezl na tom, aby Se dědícem stala určitá osoba,
Je-Ir tedy pouze urclta osoba odkazem obtížena, má-Ii na příklad podle
o

čís.

"
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vide zůstavitelovy hraditi odkaz jen dědic ze závěti a nikolí dědic zákonný, anebo je-li odkázána věc náležející dědicovi samému, a to
pouze k jeho tíži, jest arci výjimečně podání dědické přihlášky touto
osobou vůbec podmínkou definitivního nabytí práv z nařízení odkazového se podávajících. Před podáním dědické přihlášky obtiženého, na
které jest v takovém připadě nabyti práv z odkazového nařízeni závislé,
nemůže pak ovšem tento nárok z odkazu aní proti pozůstalosti býti
uplatňován. Nárok na splnění takového odkazu směřuje pouze proti
tomuto obtíženému dědici samému, i poměr bkového dědice k odkazovnikovi jest poměrem osobního dlužníka k věřiteli (§§ 649, 688 obč .
zák. - rozh. čís. 6459 Sb, n. s,). Odkazovník musí ovšem přes splat1l0St odkazu trpěti odklad jeho výplaty, pokud jest podle stavu
pozůstalostního řizení nevyhnutelným, V projednaném případě uložil
zůstavitel žalované osobně výplatu sporného odkazu, žalovaná přihlá
sila se bezpodmínečně za dědičku a nepopirá platnost odkazu žalobkyni
zanechaného, nenamítá ani nedostatečnost pozústalostního jmění; jest
proto nerozhodné, že neuznává platnost jiných nařízeni zůstavitelových,
a lichá jest i její námitka, že by snad jiná osoba úspěšně 1110hla zvrátiti
závěť zakládajicí nárok žalobkynin a platebni povinnost žalované, poněvadž po této stránce nic 'konkretního nepřednesla. Ježto podle vůle
zůstavitelovy byl stanoven den splatnosti odchylně od zákona (§ 685
obč. zák.) a tento den již dávno nastal, jest žalob ni nárok proti žalované
opodstatněn. Dovolací soud však nemohl rozhodnouti ve věci samé,
ježto nížší soudy nezjistily výší poplatků, jež podle nenapadeného výroku nižších stolic jest žalovaná oprávněna si odečísti. Tu částku nutno
ciferně stanoviti, poněvadž rozsudek jinak není vykonatelný.
čís.

15625.

Postupitel nemel postupníkovi za dobytnost postoupené pohledávky, nevymáhal-Ii ji postupník hned po její splatnosti nebo opominul-li v pravý čas žádati možné ještě zajištění; postupiteli nelze tu při
čítati zavinění ani na nedobytnosti postoupeué pohledávky, ani na jednání dlužníkově, jež mělo v zápětí jeho platební nezpůsobilost.
(RozlL ze dne 24. listopadu 1936, Rv 11245/35.)
žalobkyně přednesla, že žalovaná ji postoupila úplatně pohledávku,
jež byla proti postoupeným dlužníkům nedobytná, a domáhá se proto
jejího zaplacení podle § 1397 obč. zák. na žalované. Niž š í s o u d y
žalobu zamítly.
N e j vy Š š í s o u cl nevyhověl dovolání.
Důvody:

Rozhodnuti sporu závisí na otázce, zdali pohledávka žalované strany
proti manželům S., jež byla žalobkyni úplatně postoupena, byla již
v c1oběpostupu nedobytnou a zdali žalovaná jako postupitelka ručící za
dobytnost postoupené pohledávky jest povinna vrátiti žalokyni úplatu,

-

Čís.
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kterou za ni dostala. Podle § 1397 obč. zák. ntel převodce pnellrnal'eli
jak za pravost, tak za dobytnost post'Oupené pohledávky, stal-li
P'Ostup >Úplatným způsobem, neručí však podle § 1398 obč. zák. za
kO'V'OU pohledávku, která byla v době postupu d'Obytnou a stala se
dobytnou pouhou náhodou nebo příjemcovým nedopatřením. La.IUIJ'
vychází mylně z toho, že rozhodujícím dnem jest 25. duben 1
úplata za postoupenou pohledávku byla žal'Ované připsána k
Podle nesP'Orného přednesu usnesla se žal'Obkyně dne 21. února 1
k žádosti žalov<l!né na převzetí její pohledávky protí. Antonínu
v tvrzené výši 78.522 Kč 30 h a na výplatě postupní valuty v stejné
Z prohlášení ze dne 2. března 1930, jež bylo stranami uznán'O za
a správné, je patrné, že žal'Ovaná tímto dnem prav'Oplatně a neo.rl-",," _
telně postoupila sv'Ou pohledávku za Antonínem S. a že
dlužník zároveň byl 'O tom vyrozuměn. Postup stal se
dne 2. března 1930 a nesejde na t'Om, že úplata, k níž postupník
perfektní již sml'Ouvy byl zavázán, byla postupiteli vyplacena
dne 25. dubna 1930. Dne 2. března 1930 byla však postoupená
dávka podle vlastního přednesu žalobkynina u manželů S. oo,hvtnó
Tenkrát nevázlo na nemovitosti dlužníků ani zásta"ní právo za ~Vlue-,
dávku peněžního ústavu L. B. ve výši 240.000 Kč, zřízené
dne 13. března 1930, tim méně za pohledávku záložny H. ve výši
35.000 Kč, o níž dovolatelka tvrdí, že vznikla dne 2. dubna, P'Okud se
týče dne 19. března W30. Ježto žalobkyně sama připouští, že nemovitost dlužniků měla hodnotu nejméně 337.432 Kč 20 h a také tvrzené
mim'Oknihovní dluhy 8.791 Kč 65 h a 6.000 Kč, i kdyby byly správné,
v této hodnotě mohly dojíti úhrady, nezůstalo řízení vadné, nebyly-li
provedeny důkazy o těchto tvrzeních anebo nebyl-li proveden
'Odhad nemovitosti. Jest prot'O sOllhlasiti se závěrem 'Odvolacího soudu,
že postoupená pohledávka, kterou dlužníci uznali a která v době
postupu byla také splatná, v ro'Zhodné době byla d'Obytná. BylO-li
t'Omu tak a nebylo-li nic jiného ujednáno, nemá tu místa ručení podle
§ 1397 obč. zák. S ohledem na ustanovení § 1399 obč. zák. jedná postupník na vlastní vmb, nevymůže-Ii ihned po splatnosti postoupenou
pohledávku nebo opomine-Ii v pravý čas možné ještě zajištění. Ježto
dovolatelka netvrdí, že se po'stoupená pohledávka stala nedobytnou ně
jakým zaviněním postupitelovým a ježto jednání dlužníků, jehož žalovaná strana nebyla zúčastněna a jež mělo v zápětí jejich platebni nemohoucnost, jest v poměru procesních stran považovati za pouhou náhodľ'
(§ 1398 obč. zák.), není žalobní nárok důvodný.
čís.

15626.

účinek

na promlčení postoupené pohledávky vzniklé z dodávky
zboží má písemné její uznáni postoupeným dlužníkem vůči postupníkovi.
(Rozh. ze dne 25. listopadu 1936, Rv I 2915/34.)
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Postupi,telka Růžena P-ová postoupila ~~Iujíci b~nce pohledávku,
'iž měla proti žalova:nému za dod"né ,zboz,; Pohledavku tu I, po'stup
Je'! na žalobkyni žalovaný uznal. Proh, zalobe . r;a, ~aplacenr one pohleJctlvky namítl mimo jiné též její promlcenl. N I Z s' S o u d y mapce za
to, že postoupená pohledávka postu~em n,epozbyla, vlastnoslr pohle~
dávky uvedené v § 1486 čís. I obč. zak. a ze podleha proto promlčenr
třiletému, žalobu zamítly.
,
,,'
N e j vy Š š í s o u d uznal podle žaloby a uvedl v otazce, o nIZ tu jde v
důvodech:

žalovaný napsal na opis účtu zaslaný jemu s dopisem pro žalující:
»účet souhlasí a postup na L. uznávám. V Praze 12. srpna 1928<~',Tot?

prohlášení došlo žalující dne 14. srpna 1929 a stalo. se tedy ~UCI ,n::
Z tohoto postupu a ze znění prohlášení, které UČInIl obch09. mk V:'CI
bance, jíž byla dodavatelkou postoupena pohledávka z. pr~pojeneho
'čtu a které vní zcela urči,tě a bez j ..kéhokoltv omezeU!,· je,st u,su~ov~ti, že jím žalovaný uznal svůj dluh vůči ~ostu.~níkovi (§ .1396 obč.:
zák.). Ponév<l!dž pak Růžena P. měl .. z uveden~ho uctu pohledavku E,?tr
žalovanému, nebylo jeho uznání abstraktnrm shbem ,postrada]lC!12'
právního závazku, nýbrž slibem plniti záva~e~ .z ,onoh? uctu nynr. VUCI
postupníkovi. šlo tu proto o smlou':,u o uzna.nI, jez ~,:j1c p,ovahu dls~o~
sice o jsoucím tu již právním pomeru, jes,t I bez vZ!je?m~ho slevovam
samostatným zavazovacím důvodem a melo hmotnepravm povahu ku~
mulativní novace. Proto také nepodléhá tento narok z tohoto uz~an!
promlčení, jež platí pro pohledávku tvořící :po~klad smlouvy, nybrz
obecnému promlčeni třicetiletému (§ 1479 obc. zak.). Tato ,dob: C? do
kapitálu dosud neuplynula a nižší soudy pochybIly uznavse, ze zalovaná pohledávka zanikla promlčením vůbec.
čis.

15627.

.
'.' .
..
Odporování v konkursnlm řízenI.
Smlouva jíž se jeden smluvník zavazuje druhemu dat! ~o ~astavy
movitou věJ, nenl smlouvou přípravnou ve smyslu § 936 obc. wk.
Splnil-li úpadce takovou smlouvu v době uved;né ..': 3l ,33, odst. 1
konk. ř. (čís. 64/31 Sb. z. a n.), nejde o poskytnuh zaJlstent ve smyslu
čís. 1 tohoto zákonitého předpisu.
,
•
V opravném řízeni nelze přihližeti k ~omu~ ~~a osoba z!llovana na
vydání movité zástavy věděla nebo musila vedet~ o pl~t,:bnt ne~choP:
nosti úpadcově, nepřednesl-Ii žalobce v prvnt stoltel skutec~?sti,
z lIichž je dovoditi tento důvod odporovatelnosti ve smyslu § 34 els. 2
kOlik.

Jaký

čís.

ř.

(Rozh. ze dne 2. listopadu 1935, Rv II 53/35.)

Pocne žalobního před'nesu byl,úpad,~e p.?,;rr~,?ho let se žalovanou
v obchodním spojení, z kterého JI dluzll ~~tSl, castky. Dne 11. s!pna
1933, kdy dlužník podal již návrh na pr.?~lase~1 konkursu, .~abyla ~alo
vaná zástavního práva na jednom operacl1lm kresle a bylo JI toto kreslo
69
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s příslušenstvím odevzdáno do držení jako ruční zástava. V tu dobu byl
již úpadce nezpůsobilý platiti, kterážto okolnost musela býti žalované
známa. Tímto právním jednáním dostalo se žalovamé částečného zajištěni
jeji pohledávky a nabyla tedy výhod před jinými věřiteli úpadcovými
na úkor těch, kteří se svými pohledávkami v konkursu vyjdou na
prázdno. Jest tedy toto právní jednání odporovatelné podle §§ 30 a
násl. konk. ř. Žalující správce konkursní podstaty proto navrhl, by
bylo prohlášeno za bezúčÍnné právní jednání ze dne 11. srpna 1933,
jímž žalovaná nabyla zástavního práva na operačním křesle úpadcově
a byla žalovaná uznána povinnou toto křeslo i s příslušenstvím odevzdati správci konkursní podstaty (žalobci). P r v Ý s o u d uznal podle
žaloby. O d vol a c í s o u d žalobu zamítl.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvod

y:

Odvolací soud změnil fO'zsudek prvého soudu tak, že žalobu zamítl,
poněvadž není tu předpokladů § 33 čís. 1 konk. ř. čís. 64/31 Sb. z. a n.
Tento názor napadá žalobce jako dovolatel nedůvodně. Zástavní
smlouva jest ovšem reální smlouva, která předpokládá podle § 1368
obč. zák. odevzdání zástavy, takže smlouva z roku 1931, kterou se nynější úpadce Ferdinand U. zavázal zříditi ihned movitou zástavu, aniž ji
odevzdal zástavnímu věřiteli, není zástavní smlouvou podle § 1368 obč.
zák., nýbrž jest to smlouva o slibu zástavy nebo smlouva zastavovací.
Nejde tu však o úmluvu podle § 936 obč. zá:k., který má na mysli dohodu o uzavření budoucí smlouvy. Smlouva o slibu zástavy nebo
smlouva zastavovaCÍ< není twkovou úmluvou proto, že již z. ní
vznikl zástavnímu věřiteli vynutitelný obligační nárok na zřízení zástavy, tedy na odevzdání zastavené věci. Není tedy zapotřebí sjednávati budoucně smlouvu zástavní, nýbrž stačí pouhé splnění smlouvy
zastavovací, to jest odevzdání slíbené zástavy. Vznikl proto žalované
firmě z bezvadné smlourvy z roku 1931 ji'ž rv roce 1931 nárok na zřízeni,
zástavy, takže, odevzdal-Ii Ferdinand U. věřitelce slíbenou zástavu až
dne ll. srpna 1933, tedy v době § 33" odstavci prvém konk. ř. uvedené, nepo,skytl žalované věřitelce podle § 33, odstavec 1 čís. 1 konk. ř.
zajištěni, na které neměla nároku vůbec nebo· tohoto způsobu nebo tohoto času, a nenabyla tím tato věřitelka ani zvláštních výhod před jinými věřiteli, když úpadce na místo původního operačního křesla, jež
věřitelce neodevzdal, nýbrž je prodal, odevzdal jí jiné operační křeslo
stejné hodnoty. žalobce se snažil v dovolání dolíčiti jen opak toho a
prokázati, že žalovaná věřitelka nabyla odevzdáním operačního křesla
výhody před jinými věřitelI. Z toho plyne, že trval pouze na důvodu
odporu pro nadržování podle § 3,3 čís. 1 konk. ř. V dalších vývodech
d'ovoil1l!cích se dovolate!. obírá ovšem i otázkou, zda žalovaná věřitelka
v roce 1933 a zejména dne ll. srpna 19'33 věděla anebo věděti musela, že jest úpadce nezpůsobilý platiti. To však není předpoklad dů
vodu odporu podle § 33 čís. 1 konk. ř., nýbrž jest to předpoklad důvodu
odporu podle § 34 čís. 2 čís. 2 konk. ř. Z toho však neplyne, že dovolatel uplatňuje a může uplatňovati i tento důvod odporu. Neboť, ač

..
,.
. t devzdání operačního křesla
v žalobě tvrdil, že práv11l j~dnam (to jes ~ násl. konk. ř., nepřednesl
věřiteke) je~t. odko~~va~~n~k~~~!~ ~~o;~Í jeden z předpokladů § 34
~,pr2vnklo~~hr~I ž~ ~oti~\alovaná věděla nebo yěděti musila v dlOtbtě, kNde:
CI S.
.,
d"
, dce lest neschopen pal 1.
'í bylo operační křeslo odevz .?no" ze. upa rvní stolicí tuto skutkovoU
~ředlneSlt-Ii':lez~ykd~~0~a~~v~I:~f~,n~í~~~1 Jihlížeti, i když by vyplývala
oko nos, 1
,
b' t' b b I žalobní nárok postaven na
z výpovědi svě.deckych, ne. o:oli~~ u )atIěn a to by odporovalo zásadě
nl
jiný zákla~, nez byl v Phrvd St'" 7~51 St' n. s.). Nelze proto věc porojednaCI (srovnej roz o.. nu 1 CIS..
.
~uzovati s hlediska § 34 CIS. 2 konk. r.
čís.
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• k'
tk smlrem s nemanželským
Převzala-li zletílá nemanzels a ma a.
'neb lo-Ii 'inak

vyživov~~í pov~nnos! na ~e~~~~~za:~ j~;~Vinn~st Vy~ivo~~tn:-~, d~o:!~;Jz~~~~~~~i~~I~J:adě způsobilosti jeho k samostat-

otcem jeho
nému

výdělku.

(Rozh. ze dne 25. listopadu 1936, Rv II 530/36.)
_,
1921 připadně v roce 1927
žalovaný slo~il n~ zá~l.?de s:l1l{~ v rOce odbytné k vyrovu{fjnfc svého .
o vždy" Smíry
pro své nemanzelske dlte - za o ce , .
závazku z titulu nemanž~ISké~? otcOV~~% »l~~in~~a~~ní prvého smíru
ty byly schváler:r poru,cens ym. so,u
.
souhlasu poručníka i poprohlásila tehdy jl'Z :Iehla m~t~~ z~!~~C~~~~~é na budoucí výživné žaručenského soudu, ze, tato/~~ ~juhého smíru přijala žalobcova, m~tka
lobcovo Jednou pro vzdy. o . e ,
du na ú Iné zaplacem vsech
za souhlasu poručnoíka aopor~ce~~keh,oh~oč~stku 20b Kč a prohlásila, že
dosa,:a~?íc!1 ?árok~ z ?uvodu vyzlvne i 'iž zletilý, pro nedostate~. pr~ce
neČInI ]lz jlllych naroku. Žalobce, nyn J,
I'"
dalšího vy'zIvneho
." , . d 'h' se na žalovanem P acem
,
bez zamestnam, oma a
.
osk tovatí mu již vytvrdě, že jeho matka ne~í p~o nou~;1 sa~,~ ~ ~,~ ~ c í Ys o tl d v podstatě
živy. Niž š i, s o tl d y 2alo: Ul ,z~m;i~;kY' 'pomocník má možnost se již
proto, že ~a~~b~~ pko vyuceny o
samo·statne ZIVlh.
".
d
é jednáni a rozhodnutí.
Ne j vy Š š í s o u d UlOZI'], prvemu sou u nov
D

ů

v od y:

k
' . •evzala na sebe vyživovací
I když zletilá nemanželská ma! a, smI~r ~~ě smírům těm podle poctípovinnost žalov,"ného, nel:;e v sr~~~:~:r '1n! než !1l!k, že smírem tím ne:
vého styku (§ 91~ obč; zak.)
řevzíti 'j'nou v živovaci povinnost nez
zamýšlela nema,nz~lska ma!ka, p t' dot" Jdo na;ytí zletilosti po připadě
obvyklou, n'Ormahu, 'I. J. vy,zI~ova 1, I.~
alovan' sám neuvedl žádné
způsobil-osli je~obo.k samok~tatunev~~I;J~e;~~ht~ smírů Ynasvědčovao.ly. Nelze
okolnostI, ktere y ]lna' em' J'
69'
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čis.

proto. ze s.ll:ir~ těch vyvoditi ~ovinnost nemanželské matky poskytovati
zle!il~mu JIz zalobcI nutne VyZIVy, nedostává-li se mu k ni potřebn' h
pros~redků. Jde prot,: o to, ~d~ zažalovaný nárok zletilého žalobce na ~ý._
Zlvne Jest opodstatnen prolI zalovanému jako nemanželskému otci. A t
?elz,: schváliti názor nižšich soudů, že žalobci nepřislu,ší nárok ten protoU
:~ . :,al~bc: ne!~~ d,:s~hl subjekti,vní způsobi1osU samostatně s~
ZI~IlI, nybrz take ]1 os~edcIl, neboť. stači k obživl1UH této povinnosti sku_
tecna k~nkretm n.e~t;J0zn5'st za, d,anych hospodářských poměrů získati na
prac?vn~m t~hu vy~lVu, ze tohz zalobce se octl nezaviněně v nezaměstna_
fl?StI a .ze yres vesk~rou svou snahu nemohl a nemůže ziskati výdělečné
čInnostI, trebas v ]Inem oboru, jak to žalobce' již v žalobě tvrdil a důkaz
otom nabídL Zd.~li, t~ t~ková nemožnost u žalobce byla, nižší soudy nZ
z]lsl!ly, a bez z]lstem tech nelze věc rozhodnouti. Tvrzení napadeného
r.ozsl~dku, že ~.jmořádně hospodářské poměry nedostoupily v oboru hohčsk~m takove mtenslty, aby osoba kvalifikovaná se nemohla uplatniti
nem~ .ve sp;,~ech,p~d_k~adH
503 ds. 3 c. ř. s.), a mohla by okolnost
ta bylI po pn-pade Z]Istena dukalem znaleckým z úřadu připuštěným.

í§

čís.

15629.

Asistent v~soké obchodní školy v Praze vykonává úřad učitelský ve
§ 2, plsm. c) advokátní novely čis. 40/22 Sb. z. .a ll. a lze ho
zapsa!I ~o seznamu kandidátů advokacie, dovoluje-Ii mu jeho učitelské
povolaru, aby se mohl věnovati dostatečně advokátní praksi.
(Rozh. ze dne 26. listopadu 1936, R I 1267/36.)
smysl~

Srov. Sb. n. s.
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Či,s.

15629 -

1093

15629 -

6355.

Advo:dtní . komora nevyhověla žádosti asistenta vysoké obchodní
školy v Praze Dr. Jana E-a o zápis do secnamukandidátů advo,k<tcie.
D ů v o'd y: Podle ustanovení, § 20 li,!. a) adv. řádu resp. § 2, IH. cl
novely k adv. řádu, výkon státni'ho úřadu jest neslučitelným s výkonem
a~vokac!e. a zásada tato platí podle obdoby i pro kandidáty advokacie,
pn ~et.JlZ Jest nerozhodné, zda v době podání, žádosti uchazeč O' zápis
do hstmy kandIdátů advokacie sku,tečně vykonává funkce státního úřed'
,níka čili nic (viz rozh. čís. 995 Sb. n. s.). V tomto směru zákon stanoví
pouze výijimku pro úřad učitelský. Jest tudíž v tomto případě řešiti
otázku, zcla úřad asistenta na vysoké škole spadá pod pojem úřadu uči
telského. Vý?or .advokátní komory dospěl k úsudku zápoúlému. Předpis,·
ktery stanOVl vy)'mku, ze zása?x n".sludtelnosti státního úř<,du' s ,'ýkonem advo'~acle, Jest predpI's vy]lmecný a jako takový má býti vykládán
restnklIvne. VztahuJe se tudíž tento výjimečný předpis pouze 11a uči
telský úřad ve vlastním smyslu. Úřad asi-stenta není takovým učitelským
úřadem. Je to úřad pomocné síly učitelovy a v některých případech
jest i přípravou k úřadu u-čítelskému. Učitelsk:"m úřadem přímo však
neuL Z těchto důvodů zamHI výbor advokátní komory shora uvedenou
žádost pro formální překážku a nezabýval se othkou, zda služební 1'0-

staveni žadatelovo a jeho povinrrosti spojené s výkon~m úřadu as~sten:a
dovolují mu, aby fakticky vykonával praksl ~andldata ad~okacle taK,
'ak to předpisuje ustanovení § 5, ods!. 5. Vrch~" SOU?' ~~(vrdl'! toto usneJ eni advokátní komory. D ů vod y: V § 4 vlad. nar. C1S~ 5~9/19 Sb. z.
~ n. jest uvedeno, v čem spočívá činnost asistentů, totIz, z: ,~o~pon:]f
Jrofesory při přednáškách a při cvi~~'ilích. r:'a to.,:, t;IC nem~m,. ]esthze
lato podpůrná činnost dokonce záleZI.I v y:ednas:'n1 u~ebn~ l~t~y,. ve
ičeni a zkoušeni kandidátů a pOdplsovam vysvedčem. Zustava 1 tu
~Vto činnost 'jen činností podpůrnou a není úřadem učitelským. Marně se
:dvolatel snaží 'dovodíti opak toho ,poukazem na to, že třetí čás~ plat?vého zákona čís. 103/26 Sb. z. a n. má nadpis »~tátní osoby o uČJ.tel~ke:
a že v ni vedle profesorů vysokýoh škol a os~atmch. proŤ,;soru. a, u~!te:u
'e v díle III. zahrnuta i skupina vysokošk?lskych a~I'stenttL ~ra~e LO, ze
Jsou uvedeni zvlášť v díle III., nasvědč.u]e tomu; ze p!at~·vy zakon mc
nezměnil na jejich jen podpůrné činnostI v § 4 vlad. nar. ČIS. 529/19 Sb.
z. a n. stanovené.
N e j v y Š š í s o u' d vrátil věc výboru advokátní komory a uložil
mu, by po doplnění ří'zeni o žádosti vnoVll rozhodl.
DtIVody:
Pokud žadatel na doklad svého tvrzeni, že vykonává udtelský úřad,
odkazuje na úkon ds. 8/96 ř. z. z roku 18~7, naří~ení, ministerstva
vyučování čís. 9/97 ř. z. na zákon č!s. 31?!17 r. z., a ČI~. ~g8/19 Sb; z.
a n., nelze z nich pro tuto otázku mc vyteZltI,. ponevadz predp~s~ tL se
vllbec nezabývají otázkou, zda v'yso~oskolsky . aSl~tent ,~ykonava ur~d
učitelský. Naproti tomu ustanovu-]e Slee platovy zakon CIS. 103/26 So.
z. a n. v § 1, že třeH část zákona plat~ 1';0 státní osoby uč!tels~é, a to:
1. pro profesory vysokých škol, 2. statm .'profesory stre~mch skol ~td.
a 3. vysol<Joškolské <l!sistenty a konstruktery atd. S ?~edlska pl~toveh,:
pokláda tedy zákon vysokoškolské asistenty za u~Itel~. Ale hm n;l1;
vyřešena otázka, zda odvol·atel jaiko vysokoškols~y aSlistent sku-tecn,e
vykonává státní, učiotelský úřad ve smyslu ~ 2, pIsm. c n_~'v: ,k a?v .. '.
čis. 40/22 Sb. z. a n. Rozhodné jest proto' Jen, v čem zaleZl uredll!. Čl11nost odvolatele jako vysokoškolského- aSIstenta. Podle § 4, po~ledm odstavec vládního nařízeni o organisaci vysoké školy obchodm v .Praz~
a o studiu na ní čís. 529/19 Sb. z. a n. podporují vysok?školští a~Isten:,
profesory při přednáškách a při cvičeních .. Tím vyk?n~~a]i úřad u~Itels'ky,
neboť účelem a cílem učitelského úřadu lest semamltI posluchace s vyučovaCÍ látkou což se nemusí dí,ti právě jen bezprostředně, nýbrž i prostředečně tím: že prostředn!k na základě svého. předběžné~o vzdě.I~~!
v témže oboru, o který jde, vyvinuje takovotI čIn.nost po~purn.ou; ]eJlz
dlem a tičelem jest rovněž sevnámení posluchaču s vyuco,vacl latkou.
]e.Ji. vysokoško}ský aJsistent povolán 'jen k to~~,:, aJbt podporoval pro:
lesory při přednáškách a cvičeních, tedy SIOUZI )ehO_~Inn9st v ~odst~te
témuž účelu jako- činnost pmlesorova. V souzenem pnpade proka~al z~
datel dokonce, že vykonával přímo učitelský úřad, a to potvrzemm de-
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kana če~.~ého vysokého učení techníckého a v soké šk
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I po uvaleni konkursu na jmění ak"

"

~polečnost způsobilá jednati před ~~~:~po(~eýt~~o~! Vtli~idaClk'j':, ~to

nzeni).

ucas mCI exe ucmho

mad~~j~~
;g!~:le:o~=~~~ ~::idatorů"
dozorč! rady a valné hlostaty.
zena pravy spravce konkursní pod(Rozh. ze dne 26. listopadu 1936, R I 1276/36.)

'SPO.::~~:tti
s(~ "~i~o:e~~~i~,) V!x~~e~!fc~abvaěvřie,tnel,c.Cme
Paroti".Pk?v~n~é
akc.íové
k "" "
.
pn azamm pohle

ď

av ~ liZ mel: po~inná pro~i, poddlužnici z důvodu kauce. Rek u r s n ř
s ~ "u , ~xekucDl navrh zamltl proto, že exeku,ce b la ovolena
h(§la~elnkl uPkad~l)' na jmění povinné, do něhož spadá i ~abfvená pohfe~f:~~
on. . r. .

Ne j vy

Š

š í s o u d uloži.J rekursnímu soudu nové rozhodnutí.

byla firma společnosti v cizozemsku již vymazána, a zjištěno jest, že se
tak stalo podle čl. 242 čís. 4 obch. zák. (platného i v Rakoll'ské republice), protože byl usnesením obchodní:ho soudu ve Vídni vyhlášen
na její jmění konkurs. Tím ovšem nepozbyl,a povinná akciová společ
nost způsobilosti k právním jednáním, poněvadž akciová společnost
v likvidaci trvá dále, i když byl vyhlášen konkurs. Neboť konkurs slecluje jen účel, aby byli uspokojeni věřitelé společnosti, a konkursní
správce jest oprávněn jen tolik ze jmění, společnosti vybrati, kolik jest
zapotřebí k uspokojení věřitelů. Co přebývá, jest předmětem likvidace,
a zll stávají v činnosti· vedle správce konkursní podstaty orgány společ
nosti (Iikvidatoři, dozorčí rada a va-lná hromada), jenže jejich činnost
iest obmezena tak dal'ece, pokud sahá úloha správce konku,rsní- podstaty.
Po zrušení konkursu mohou tyto orgány vyvíjeti plnou činnost úkonem
jim vyhrazenou. Jest proto povinná akciová společnost způsobilá jednati
před soudem a býti, účastníd exekučního řízení, pokud jde o exekuci na
jměni' společnosti, nepatříd do konkursní podstaty. Že skutečně jde o ta··
kovou exekuci, plyne z čl. IX, odstavec 2 uvoz. zák. ke konk. ř. Č. 64/31
Sb. z. a n. a z neformální, dohody československé repubHky s Rakouskou
republikou, uveřejněné jednak výnosem ministerstva spravedlnosti ze dne
29. března 19'19 ČÍls. 6336 (Věstník čís. 5/19), jednak rakouskou vlMou
(str. 45 Věstniku ministerstva spravedlnosti, z roku 1919). Podle toho
platí tato ustanovení,: »Byl-li na jmění úpadce, který v Rakousku
provozu1e podnik nebo, není-J,i takového, má své řádné bydliště, rakouským soudem prohlášen konkurs, bude movité jmění, které jest na území
Československého státu na požádání vydáno rakouskému soudu.« Exekuce, o kterou tu jde, jest vedena na pohledávku povinné, kterou má
proti poddlužnici, jejiž bydliště je v tuzemsku, tedy na movÍ'Íé jmění
(§§ 292, 293 obč. zák.) v tuzemsku. A že by byl rakouský konkursní
soud žádalo vydání tohoto jmění, nebylo ani řvrzeno. Poněvadž usnesení
prvého soudu nebylo doručeno orgánům oprávněným zastupo·vati povinnou společnost v tomto exeku'čním řízení, (čl. 235 a 244 obch. zák.)
a rekursní soud toho nedbal, vyřídív rekurs poddlužnice věcně, jest řízení
a rozhodnutí rekursního soudu zmatečné podle § 477 čís. 4 a 5 c. ř. s.
a § 78 ex. ř., když se ani nepokusil napraviti tuto v",du podle §§ 6, 7
c. ř. s. a § 78 ex. ř.

Důvody:
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§ 6 c. ř. s. jes
. t· pn
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účinky v2'dání se úřadu rozhOdčího
pisů civilního řádu soudního.

jest posuzovati jediné podle

před

!

že rozhodce později odvolal své vzdání se úřadu rozhodnemá vlivu na oprávněni strany žádati za zrušení smlouvy o roz-

Skutečnost,
čího,

.

hodčím.

(Rozh. ze dne 26. listopadu 1936, R I 1319/36.)
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Navrhu1íd, firma se domáhá výroku, že smlouva o rozsudIm, uzamezi žalabk)'ní a odpůrcem, družstvem, pozbývá své moci podle
§ 583, ods!. 2 c. ř. s., poněvadž se jeden z rozhodců za trvání řízení
rozhodčího vzdal své funkce (kterou po podání tohoto návrhu zase odvolal). P r v Ý s o u d návrh zamIll. Rek u' r sní s o u d uznal podle
návrhu.
Ne j vy Š š Í' s o u d nevyhověl dovolacímu rekmsu.
vřená

D

ů

vod y:

Resignace Antonína B. na úřad rozhodce, obsažen" v dopi'se ze dne
6. dubna 1936 Hzenémna vrchního rozhodce, obsahuje platný a právně
účinn.ý projev jeho vúle, že se vzdává této funkce, a nesejde na tom, že
obsahdopis'lll nebyl- znám rozhodčímu soudu, ani neb)'l sdHen stranám,
neboť § 579 c. ř. s., jenž dopouští, aby rozhodce, i' když jmenování přijal,
od přijatého závazku odstoupH, neustanovuje, jakým způsobem a v jaké
formě odstoupení se státi musí, a předpisů' obč. zák. o vzdání se (§ 1444
obč. lá'k.) tu použIti nelze, poněvadž jde o úkon, který jest posuzovati
jediné pod-le předpisů o tom obsažených v civilním soudním ři\dě. Sbčí
proto každý projev vzdání se funkce rozhodce, jenž byl u.činěn takovým
způsobem, že zabrá'nil nebo mohl zabrániti sestavení smluveného sbom
rozhodců a zahájení rozhodčího řízení, nebo pokračování v něm. Sdělil-li
rozhodce vrchnímu rozhodci své rozhodnutí o vzdání' se funkce rozhodce,
jde o takový způ,sob projevu. Projevené a právně účinné rozhodco,vo
vzdání se své fwnkce jest však podle § 583, odstavec 2 čís. 2 c. ř. s. odpíráním vykonati závazky, které tím, že jmenování přijal, byl převzal.
Toto odpiráJní vykonati, převzaté závazky nebylo zahl,azeno tím, že
Antonín B. až po podání ná,v<hu na prohlášeni, že smlou,va o rO-lsuclím
pozbývá moCÍ' podle § 583 c. ř. 8'., avšak ještě před vydáním rozhodnu,tí
první stolice odvo,lal s,vou resignaci. Neboť formálního ustanovení § 406
c. ř. s. ndze v tomto případě obdobně použíti, poněvadž platí jen pro
řízeni spomé, o něž v případech· §§ 583, a 584 c. ř. s. vúbec nejde.
S věcného hlediska ,nel'Ze odvolání resignace rozhodcovy' na přijatou
funkci mzhodce phznati právní účinnost proti stmnám. Neboť rozhodce
může býti jmenován pouze buď stranami! ve sm:louvě o rozsadím, nebo
osobou ve smlouvě k tomu ustanovenou (§§ 580, 581 c. ř. s.) anebu
soudem (§ 582 c. ř. s.). Jimkým způsobem nelze funkce rozhodce nabýti. Nemůže proto rozhodce, jenž své fun'koce pozbyl, ježto se jí vzdal,
opětně jí nabýti pouhým odvoláním resignace, nýhrž zase jen novým
jmenováním. To ply'ne také z who, že vzdáním se rozhodce nabývají
s'trany práva, aby' buď trvaIy na jmenování nového, rozhodce za před
pokladú § 581 c. ř. s., aneb učinilly návrh podle § 583c. ř. s. na prohlášení, že smlouva o rozsudím ,pozbývá moci. Musi,lo by proto býti vyhověno návrhu na prohlášení, že s.ffi,louva o' roz sudím poz'bývá mod, i
tehdy, kdyby byl návrh ten l/činěn až po odvolání resignace na funkci
rozhodce, a nezávisel' by výsledek ro·zhodnutí na nahodilé okolnosti,
kdy byl' učiněn návrh podle § 583 c. ř. s. Pro rozhodnu,tí nemají vý-
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(Rozh. ze dne 26. listopadu 1936, Rv I 2867/34.
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D ů vod y:
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Prvý soud shledav ve Z]IS ene,
'k 'a.lobL! zamItl. Od,volací s,on . Jl
bez v' ovědi podle § 1117 ohc. za . z k ustanovení § 1097 obc. zak~
v ho';"f maje za to, že bylo vzhle~em d smlouv závadu pronajímateh
p~vinnoStí žalo'vané pře~ ~~stO~?~j.mn~wčiníla, rlezor odvolacího sOlu~~
za účelem nápravy ;}ln~ml I, cz', netvrdi,la ani neprokázala, a nep y
jest v podstatě spra,vny. žalovana í závady bylo proveditelne len .s .~~
ani' z po'vahy věci, ze ~Y n.apr~ve'~eprve po delší době, naopak z !~\ o
oměrnými pro nt obltzeml ne o , ' na odstranění závady nale a a,
P ře{\nesu v prvé stolid, kde tvrdl, ze lnou a žalobce pro svou osobu
~á se dovoditi, že závada bJ.,j'a, n~~r~~I~ee t",k mohlo státi zcela snadnym
v clovo,laci odpovědi' opětpnpoust,\: z 'slovně neváže předčasné odstouz ůsobem. Třebaže §.lI.17obč .. za .;.;; ob'ektivní nepOU'ží~atelno~t n~
p~ní od smlouvy na ]lne podmmky né Jěci zásaděpoctlvQstt pn ,~Y
jatého předmětu, příčHo by ,s:)v ,~~~~~ žalov",nánebyla poskytla .dnve
kanu práva (§ 130? obč .. za' " :,
V tomto směru l.ze poukázatI. I .,n~
žalobci mO'žnost zjeclnalt naplavu. !ll díl, str. 86), pokud se zab).va
shodný nárzor literatury (VIZ Klan~, ,', ch neb snadno napravltelnych
při § 1117 obč. zák otázkou nezavazny

závad.

-
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Čís. 15633.

K § 47 úraz. zák.
Předpis § 1 zák čís 27/69 ~

podle § 47 úraz. zák. v 6vahu. r. z. nepřichází při postižním Daml,..
(Rozh. ze dne 26. listopadu 1936, Rv II 670/34.)
2alující pojišťovna se domáhá, odle § _ .
společnosti náhrady nákladů J' ~ "P "
4/ uraz. zák na žalované
ez Jl vzmkly. usmrce'
. "h o člena při
z'el eZ'llICnlm neštěstí na dráze'
~
, mm JeJl
uznal podle žaloby. O d vol aP; ?Vozovane ~ zal ovanou. P r v Ý s o u d
N e j vy Š š í s o II d nev h '-I sd o u d, :al'Obu zamítl.
y Ove 'ovohm,
ov·

. neměl úmysl jednati ve

prospěch toho, komu se z jeho jeclttání dostalo
pro.spěohu ať přúno, ať nepřúno skrze třetí osobu.
Bylo-Ii použito stavebního dříví k stavbě domu, jehož užívatelem
nebyl vlastnil<, nýbrž jiná osoba, ~ylo. upotřebeno stavebního dříví ve
prospěch toho, kdo jest povinen hraditi náklady udržování domu v uží-

vatelném stavu.
(Rozh. ze dne 26. listopadu 1936, Rv II 1221/34.)

,

D ů vod y:

, Nejvyšší soud odůvodnH v rozhodnutí Sb
..
se .P-ro struonost odkazuje, zásadu'
.; ? s; CIS. ,12647, k němuž
POjlSťOVUy (§ 47 úraz zák) vz
z.e POS!I'zm uarok urazo,vé dělll.ické
kový úraz úmyslně nebo d~la-li ":, a Jen, pnv?dila-li!ře,tí o'soba podnivfloučen ve ,všech ostatních pří, ad~c~u,:odnet zavl:?em~: že ~ša'k jest
za~on~,~astavá ručení bez zavi,fění a kd d~lo,dle predPls~1 ohcanského
NelvysSl soud nemá důvodú ab
e I ,e len o. ručem za výsJ,edek
Ll ť I
, . , y se v souzené "
d h
.
s a 'ene JUdikatu.ry. Nějaké zvláštní
""
veCI o cýlil od této
netvrdila, neboť přednesla J'e'n'
,ZaVIl?e?1 zalované žal'Ob'kyně ani
10
'"
ze smrtelny uraz
"I
' ':,ane, ze ten byl též trestně, o.d " "
, ~zavlm posunovač žaavsak netvrdila že 'se žalovaná s~uzent:Pro precm podle § .337 tr, z.
ustanovení nebd podržení tohot
opus lla nedopatření (zavinění,) při
:~n er1gendol nebo' jiného zaviněn.'
o- nosunovače ve' srh I ' ,
N bl'
vyc s uzhach (culpa
zalobní nárok opříti o 'pouhou Skl. t ': y '0-1I tohoto předpokladu, nelze
zdatn'
b
.,
u, eenost že žalobk'
'"I
, . '; oso Y k obstaráváni. svých věcí (§' 13
,yn; pOUZl 'a ne,15 obc. zak.), neboť při
rucelll podle § 1315 obč zák ne',
z~ výsledek (sr. Sb. n. IS: čis,
o{tč~n! ,za zavinění, nýbrž o' ručení
pro postižní nárok úrazové pOji'šťovd y d:~e . vks~'k nemůže bý:i podkladem
J. brezna 1869 č 27 r' z An'
t
e.llIc e podle § 1 zakona ze dn,'
1869 '
' . , ' I us anovell! § 1 'k
'
~
• . c. 27 ř. z. nepřichází ,řl ., .~~'
,za on~ ze dne 5, března
P
delmcké podle § 47 úraz za'k
po~tlZntm naroku urazové pojišťovny
, ,
' ,0011a v uvahu 'poně ď t t
'
novell! predpokládá že úraz kt.
, " ,va z o o zakonné ustatUl vyviňovací důvody podle' § ;rY"jse st~~ uda!ostí v dopravě, nejsou-li
Jest to tedy mčenÍ ex lege a n" Cl o~ane o zakona, zavinila železnice
, případě nebylo ,a ' 'CmUSl
tu by' ti za v>nem
. , , ze
'I'
v SOuzenem
,
'ezmce které'
st"",
nt lvrzeno Nedovozu' t d ' I
'
lzm llarok ze zavinění žalované same
,',
. je e y za obkyně pOc
Opory v předpisu § 47 úraz, zákona
a ne ma proto žaJ.obní nárok

'kě

'12d%;)

čís. 15634.
K, výkladu § t041 obč. zák.
,
Predpokladem tohoto před f g 'e
k užitlru jiného, při čemž ten kd~ y
ze bylo !1potře?eno cizí věci
,
m na svem majetku zkrácen,

6rti

žalobce opřel svůj nárok na zaplacení zažalované částky za stavební dříví, jednak o objednávku dřeva, kterou učini'} Jan O, v zastoupení žalovaných vlastníků, domu, jednak o skutečnost, že bylo dřeva
použi,to na střechu při novostavbě toholo domu, takže je ten dům zhodnocen ve výši zažalova,né pohledávky, Niž š í' s o u cl y vycházely
z práv,ního stanoviska, že je žalobn!. nárok o;pod'statněn ustanovením
§ 1041 obč. ziik. a uznaly podle žaloby,
N e j vy
hodnutí.

Š

š í s o u d uložil prvému soudu nové jednání a rozDůvody:

Ustanoveni § 1041 obč. zá:k. předpokládá, že bylo upotřebeno CIZl
k užitku jiného, a to za okolností, pH nichž ten, kdo byl tim na
svém majetku zkrácen, neměl úmyslu jednati ve prospěch toho, komu
se l jeho jednání, dostalo prospěchu ať již .přímo nebo skrze třetf osobu.
ZMeží tedy na tom, zda a v jaké miře má jiná osoba skutečný .prospěoh
z takovéhoto jednání. Podle stanoviska žalovaných nedostalo se prospěchu jim jako vlastníkům domu, nýbrž jeho uživatelům Janu a Terezii O" v jeji,chž prospěch bylo stavebního dřeva užito.. Mimo, to žalovalní, trvají na tom, že Jan O. učinil objedm'tvku za tyto užívatele domu.
Hledíc k tomú, co bylo předesláno, jest třeba především zjistiti skuteč
nosti, z nichž by bylo lze usouditi, zdali 'se objednávka stala platné
v zastoupeni žalovaných vlastniků domu. Podle výsledku toho bylo by
teprve nutno obírati se ve smyslu tvrzení žalo,vaných další obzkou,
v čem spoČj.vá ono bezplatné a doživotní, užívání dotyčného domu, zda
a jaký výtěžek z něho mají přes to jeho vlastníci, když v něm pOdle
tvrzení žalovaných vůbec ani nebydlL Záleží totiž na tom, kdo má hraditi náklady udržovací, zda u,úvatelé (poživatelé) či vlastníci domu,
Ty, kdož jlsou k tomu povinni, - bud' podl'e smMlJvního ustanovení, nebo,
není~Ji, ho, podle předpisů § 508 obč. zák. po případě § 513- abč. ",k., jest pokládati za osoby, v jejichž prospěch ve smyslu § 10410bč. zák.
sporného stavebního. dřeva bylo upotřebeno. S názorem odvolacího
soudu, že by byB. žalo'vaní povinni udržovati booovu v užívatelném stavu
i »při přenechání bezplatného užívání«, nelze tudíž v této všeo'becno-sti
souhlasIti. Z téže příčiny není'správný v souzeném případě ani právní
ná'zor odvolacího soudu, že obohacení žalova'ných vyplývá již ze skutečnosti, že na jejj,ch poz'emku byl postaven domElk, jenž se stal jejich
věci

-

_
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vlastnictvim. Odvolací soud \' 'ch' .
di'ska neobíral se naznačenými~táa:eje. Zt I~:spr~vného právního hlesměru vadné.
z aml, a ze zll'stalo řízení v tomt6
Čis.

statě

(Rozh. ze dne 27. listopadu 1936, Nd I 554/36.)
Navrhovatel Pavel M. podal )oclle'
,
•
. o
soudu v ~ (Sl zako~nyc!, predplsu platných na
komtosti původu, dHěte a to
v fvenS', o) zal-ob u o' odporování zásefu M-ovÍ a jeho mat~e by,vPlr ? 1 za vovlanym nezletNému Antonínu Jo"
K
'
' ' a e manze ce navrho at I v M ..
"
v e ove, aru Frant Isce -ove, oběma v Čechách Ž I- b
pravoplatně odmítnuta usnese~í'n ~ ~~Ie byla pro místní nepříslušnost
potom dne 2. července 1936 no~ rvaj~ b 10 soudu v N. Pavel M. podal
vodu a_ bezúčinnost legl·tl·m'ac
za 00 u o odu,znání
manželského
I)u' ' , e ou
jmenovanéh
dTt
.
v K. (Cechy), a to proti opatrovníkovi .. ',,o I' e e u kralského soudu
původu. I tato' druhá žaloba bla
zmene:l1u k obhájení manželského
přÍ'slušnost
usnesením kraj's'k,e'hyo prdavoPlatne odmHnuta pro místní neM
sou 'u V K ze dn 8 v,.
. vnavrhl' proto, aby nejvyšší soud bud' . h
e,' nln~ 19;36. Pavel
. r~z ?dl zaporny spor o oří"
slusnost, vzniklý mezi Ijmenovan'm'
novil ?odlc § 28 j. n., který
aneb aby
roz,e,pn o' bezúčinnost legiltimace a d s .n~ pnslusny pro zamýšlenou
'l'h A
o 'Uznanl ma'nzvel SIk'h
o
,e' .o puvodu
nezl e t I, e .o ntonína Josefa M-e.

·i·

\0

sou/buldek~is·~yvml v~OU?y',

J;

ů

vod y:

Nejvyšši soud neshl-edal příčin ab .
o příslušnost, neboť oba kra' ské y, d y, wzhodoval v záporném sporu
právních předpisů pro ně Pl;l . ~ou 'y.~koumaly svou pří,slulšn.ost podle
a JeJ1'ch rozhodnutí v tom
J' sou
již pravoplatná Ostatn v k
_ I
'
e ' az a z obou těch žal b
_v
za ované straně. Následk ode řen' " C "o v sme.roval-a proti jiné
pravltl rozhodnutím POdl: § 471' ni m;s!n! pnslusnostl nelze tedy naobdoby §§ 52, 53 zák čl. 1/191'1 ., n{b!z jenp~dle § 28 j, n. a podle
v obou právních oblastech sta'tu ,pm oze pro r,uznost práva platného
n' .
nem tu soudu míst v .. I v
am a rozhodnutí o zamýšl-ené Vitě P",'
ne pns usného k 'jedpřípadě nejde navrhovateli o za
• IZ~ 'o . npomenouti jest, že v tomto
o u ve smyslu § 158 obč. zák., pokud

vd~Yc

soudu žalobcova a, není.li ho, u soudu, v jeho'žObvodUl je obec, v ktere
mají obě strany nebo některá z nich právo domo,vské. Avš<ck toto ustanovení neplatÍ' podle čl. VIII, odst. 1 zákona čís. 130/30 Sb. z. a n. na
Slovensku a podkarpatské Rusí, ta'kže navrho;vatel, jenž bydli na Slovensku, nemůže se ho dovolávati. V zemich SI'Ovenské a PoC\k'Hpatomské se řídí mí'stní, pří'slušnost v takových případech podle bydliště nezlehlého žalovaného (§§ 19 a 22 o. s. por.), ale tyto
neplatí
zase na území, kde nezleti-Iý Antoní,n josef M. se svou matkoU' bydl·í,
i, j. v čechách. ježto vša:k jde o věc, která náleží k tuzemské pravomoc1,
a chybějí tu jen podmínky pro místní pHslušnost, byl-o použíti § 28 j. n,

předpisy

a obdoby §§ 52, 53 o. s. por.

u~tac

N e,l v y š š í s o u dneshledav příón . h
..
petečmm
konfliktu určil podle § 28 " n rI:'Z ~dovaÍl v zaporném komza onen soud tuzemsk', . enž bUlcl ] " ,v J~~y ~o~d v N. (Slovensko)
a rozhodnu.tí o žalobě ktejrou hOdl~ ,ml~t~~ tTllSlusny k proveden;' řízení
Ílmace pozdějším sň;t-kem a odu a po. a I avel M. na bezúčÍ'nnost legiAntonína Josefa M-e.
' znanl manželského původu nezletilého
D

rodičů (per subsequens matromonium, § 161 obč. zák., jenž v pod~
platí i na Slovensku). Nejde tedy navrhovateli o odporování manželskému původu di[ěte zrozeného za manželství nebo po zruš:ní
manželského svazku, Navrhovatel má své bydliště EIa Slovensku, kde~to
nezletilý Antonín josef M. se svou mavkoLl bydlí v cechách. podle pr<cva
platného v zem~ch č:~ké a Moravskoslezské, t. j. podle § lvOO, odst., 1
i, n. v dosl-OVll cl. II CIS. 2 zakona ze dne 8. července 1930 cus. 130 :sb.
'z. a n., mohou žalloby proti- příslušn-lkům československého státu o nároky nikoli ryze majetkové z poměru' mezi rodilČi a dětmi býti v tuzem~ku
podány, neníeli tu pro ně ani, ohecný, ani zvláštní soud, u obecneho

'kem
15635.

Odepřel-Ii pravoplařně 'ak soud
v'
. ,
v zemi Slovenské neb'O P'O~arpat'Or:si,r.,~to~ICkYCh zemích, tak soudv
slušnost, lze následk 'Ode ř n'.~
. ~! . ~h pro SV'OU místní nepři
j. n. a obdob'OU P'Odle §§ ~2~ ~;.;~~v~:: 1~1~~~. r'Ozh'Odnutim podle § 28

Slo~ensku u krajského

týče podle § 697 slov. Os1"" protože navrhovatel chce žalobou odpotomu, že dítě, které se narodilo mimo manželství a dávno před
váti
uzavřením
sňatku, bylo platným způsobem legi,timováno pozdějším sňa\

se
ro

směr~

čís.

15636.

K pojmu škody ve smyslu § 1293 obč. zák.
Pokud poddlužník může s účinkem proti žal'Obě podle § 308 ex. ř.
namítati vzájemnoU pohledávku na náhradu škody jemu vzešlé z bezprávného úkonu dlužník'Ova, jenž se stal před d'Oručením platební zápovědi.

(Rozh. ze dne 27 . listopadu 1936, Rv 1 2498/34.)

žalobě,

žalobkyně

ř.

Proti
jíž se domáhá
podle § J08 ex.
zaplacení
zažalované pohledávky, namítla žalovaná firma (poddlužník) započte
ním nárol, na náhradu škody, kterou utrpěla tím, že povinná firma dala
do oběhu (diskontovala) prolongovanou směnku, kterou byla podle
ujednání povinna vrátiti žalované firmě, takže tato firma musilavzaplatiti směnečnému věřiteli, na něhož byla směnka ta proÍlsmluvne
ačnÍ mdosována, jak
prolongovanou, tak
(13.
května 1932 a 1. července 1932). P r v Ý s o u cl uznal podle žaloby,
namítaná pohledávka jes; po právu a v že
vyslovil však, že
jest jí zažalovaná pohledávka vyrovnána: O d V? I c 1 S o, u d. zmeml
rozsudek prvého soudu tak, že vyslOVil, ze zapoctelllm namltana pohle-

směnku
započtením

směnku prololllg

~

dávka se nehodí l<e kompensaci.
Ne j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
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Důvody:

Jádrem sporu jest otázka, zda nárok na náhradu škody, který
vaná firma jako poddlužnice namítla k započtení proti zažalované
hledávce příslušející povinné firmě Antonín S., vzešel žalované již
doručením usnesení o zabavení této pohledávky žalobkyní jako
hající věřitelkou, či zda jí tento náhradní nárok namítaný k zapo"čtcn;
vznikl až po doručení onoho usnesení, t. j. po 29. dubnu 1932.
lací soud sice správně zdůraznil, že pro otázku, zdali.
onrA,'něno
námitka započtení vznesená žalovanou firmou proti
pohle~dávce, jest rozhodná doba vzniku náhradní pohledávky namítané k započtení, ale vyslovil dále názor, že tento náhradní nárok vznikl
vané firmě Antonín S. teprve zaplacením prolongační směnky znějící
100.000 Kč, totiž až dne 1. července 1932, tedy až po zabavení, jež se
stalo doručením zabavovacího usnesení žalované straně dne 29. dubna
1932, a z to-ho dovodil, že se náhradní nárok namítaný k započtení nehodí ke kompensaci. Tento názo"f odvolacího soudu nelze však schvá_
liti. Dovolací soud na podkladě skutkového stavu věci dospěl k závěru, že žalovanému pivovaru jako poddlužníku vznikl proti povinné
firmě Antonín S. nárOk na náhr"du škody, namítaný k započtení, již
před 29. dubnem 1932. Že tomu tak jest, plyne z těchto úvah: Podle
§ 1293 obč. zák. jest škodou každá újma, která byla někomu přiVOděna
na jmění, právech anebo jeho osobě. Jest tedy pokládati za škodu ve
smyslu tohoto předpisu každý stav, který jest právně pOsuzovati jako
újmu na právních statcích v tomto zákonném ustanovení vytčených.
Podle toho může nastati škoda na jmění nejen ztrátou práv (jichž
souhrn tvoři jmění), t. j. zmenšením aktiv jmění, nýb-rž i vznikem závazků, t. j. rozmnožením p,"siv jmění. Obé, t. j. zmenšení aktiv i rozmnožení pasiv jest škodou na jmění v právním smyslu (srovn. rozh.
čís. 689G Sb. n. s.). Z toho plyne, že škoda nenastává vždy teprve zaplacením dlužné pohledávky vzešlé třetí osobě proti poškozenému
z bezprávného činu (§ 1294 obč. z.) škůdcova, nýbrž již vznikem této
pohledávky, přÍvoděným bezprávným činem odpovědnÉ osoby, neboť
již tím, že jest někdo v dúsledku bezprávného jednání. neh opominutÍ'
škůdcova zavázán k plnění třetí osobě, nastává této osobě škoda na
jmění ve smyslu § 129'3 obč. z.
V sbuzené věci žalovaná firma skutečně utrpěla škodu 57.903 Kč
90 h v důsledku bezprávného jednání povinné firmy, jež dala do oběhu
(diskontovala) prolongovanou směnku, kterou byla podle ujednání povinna vrátiti žalované firmě, takže tato' firma musila zaplatiti směneč
nému věřiteli, na něhož byla směnka ta pro-tismluvně indosována, jak
směnku prolongovanoll, tak směnku prolongační, _ jednak že bezprávné diskontování směnky povinnou firmou se stalo již před 25.
dubnem 1932, kdy žalovaná oznámila žalobkyni dopisem z 25. dubna
1932, že prolongovaná směnka znějiCÍ na 175.000 Kč byla v nezaplaceném zbytku 100.000 Kč protestována směnečným věřitelem. Z toho
vyplývá nepochybně, že závazek žalované k zaplacení směnky směneč-_
nému věřiteli ji protestovavšímu vznikl již před doručením usnesení
o zabavení zažalované pohledávky žalobkyni jako vymáhající věřitel-
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I nájemní smlouvu uzavřenou na určitou dobu lze zrušiti výpovědí.
(Rozh. ze dne 27. listopadu 1936, Rv I 2155,/36.)
d vyhověl námitkám žalované pr?t! ,mimosolldn~ VÝ1~0-

věd;; aVn~jmll uzavřeného
na určitou dobu, :ane hr;dělu~~:a~l: teto
zrušil. O d vol a c s o u nevy v
"
so

.

lhůty,

II

výpověď

I

N e j vy š š í s o u d UIOZ'"ll .prvému soudu nové jednání a rozhodnuÍ1.
o

ů

v od y:

:.e

Ne'v šší soud nesouhlasí s názorem, že vzhled,em k tomu,
tl~~
o
smlouvu
doby měla zan~knouÍ1 ~~ preO~leaze]! 562 565 c.' ř. s., nýbrž jen ponájemního pomeru vyp~ e~~g
ř §s§ Ani ~e li,kona "ni z pov"hy nástllpem podl'e § 567 ne "O •• ' c; . . .. ní oměr' uzavřený na urči
jemní smlouvy nelze dovodlÍ1, z~.?y r;aJem P"
ýpovědí Zákon
tou dobu nemohl býti před proj1Í1m, casu ~~~~~~a~st~u iti předčasně
1
sám p.osky~uje v §§ 1117, ad ~,~fa~gcia~ ~edených; mů~e se tak státi
od naJemm smlouvy za pre .p
, " 'd' . odle § 560 c. ř. s., ať
buď žalobou podle § 574 c. r. s'.' .nebo, vypovde. ~p(§ "65 c 'r s rozh.
.. ,
' § 62
'
) nebo mlmosou Ol~
"",.
Jlz soudn; 11(88 5Sb
s\
§ 566 c. s. má ten, proti
mlc.
4054 a" vypoved,
, ; .poddÍ!
. : . ve Ih'u t'e t a m stanovené u příslušneho SOUdl!
mosoudm

náje~Kí

uza~řenO;t ~ah ~rč.i~u :;~bou~ě~~kZ;el~~ .~;!r~Uzlánikll
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nán~tky, jinak výpověď nabývá účinnosti a nájemní smlouva jest

povedl pravoplatně zrušena, ať šlo o nájemní smlouvu na čas
na čas neurčitý. Ve směru tom je judikatura nejvyššího soudu USltalE!ri;í:
(srovn. na př. rozh. č. 687,2766,8251, 10.536, 11.550, 12.264,
a). Sb .. n. s.). Poněvad.ž odvol~~i soud v důsledku svého mylného
Dlho nazoru s.e nezabyval dalslm obsahem odvolání po stránce
není věc zralá ke konečnému řešení.
čís.
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Čl. I, odst. 3 zákona ze dne 17. únO'ra 1934 C1S. 25 Sb. z. a n.
byly dO'tčeny valutové klausule smluvní, jakO' nebyly dO'tčeny
dobným zákO'nem ze dne 10. dubna 1919 čís. 187 v § 6 ani nn~tř,.n'.",
stáléhO' výboru ze dne 7. listopadu 1929 čís. 166 Sb. z. a' n.

(Rozh. ze dne 27. listopadu 193'6, R II 465/36.)
Žalobkyně zapůjčila žalované dne 26. června 1920 215.000 Kč.
,do splacení tohoto kapitálu bylo smluveno, že k vypočtení ve:škE!rýct
budoucně dospívajících splátek se bere za základ kursovní
d~larem Spoje~ých Států Severní vAmeriky s korunou čí~~k;~"SI~,~;~:~~1
meny, Jak pomer ten byl dne 22. cervna 1929 zaznamenán na
úřed~í b.urse, t. j; jeden dolar 33.60 Kč. Kapitálové splátky i splátky
~a ~roclCh, úrsclchz prodlení a vedlejších nákladech podle
.'.
c~nehův kur~ůvmhů' pomeru bylO' zapraviti tak, že splatná částka měla
b~tl prepůctena n~JPrvepůdle kursůvníhů poměru na dolary a mělo
by tl zaplaceno tůhk československých korun, kůHch jich ůdpůvídalo
v den splatn?sti, '! ~řípadě prodlení. v den skutečné piatby, podle záznamu uredm prazske bursy dolarů ve hůdnotě takto vypo,čtené. Na
bledávku dluží žalůvaná 95.000 Kč. Žalobkyně tvrdí, že žalůvaná
platIla I. ledna 1935 celý dlužný úrok, čímž nastala okar.ržitá Snl'"T110.,.
zbytkn. Žalovaná navrhla zamítnutí žaloby tvrdíc, že poklesem hůdnlDtv<
důlaru z půměru I :33.60 na 1 :23.90 klesl zbytek dluhu s 95,000 Kč na
'68.581 Kč 55 h a dle toho také úroková půvinno,st na 4.62'0 Kč 20 h
mčně. V mce 1934 na úrůcích zwplacenýchčástkou 6.660 Kč IQ h
přeplatila částku 2.039 Kč 80 h a měla k 1. lednu 1935 na úrocích "aplaceno více, než dlužila. Proti dolarové klausuli se žalobkyně dovolala
ustanovení zákona ze dne 17. února 1934 čís. 25 Sb. z. a n., podle
něhM k~:u~~ českůslove51ská nahrazuje ve všech právních poměrech,
ktere p.?'Cltajl s k~run?u cesk.oslovenskou, dosavadní měnovo.u jednotku
v půmeru I: 1. Predpls ten Jest veřejnoprávním předpIsem práva mě
nového, jehož překročení má v zápětí neplatnost smluvního ujednání.
Co.bylo řečeno o valorisačni klaJusu,]i, plati v podstatě o valutových klausuhch, tedy I o' klausll'lkh dolarových. PlaJtnost vI. naří,zcni z 21. pmsilll,ce
1935, čís. 238 Sb. z. a n. nepřkhází v úvahu, ježtO' 'Se týká jen určHých pohledavek a ~eprve od I. I~?na 1936. P r v Ý s o u d uznal podle žaloby.
O d v O' I a c I s o' U' d ulůzl1: prvému soudu nůvé jednání a wzhůdnutí.
D ů vod y: Žalovaná pl'ávem vytýká napadené'mu rozsudku, že ne-

správně hůdnotil

dolarovou doložku prohlásiv o ní, že jest sama k sobě
v odporu a nesrozumitelnou, což prý ji zbavuje podle §§ 878 a 869
obč. zák. závaznůsti. Tento závěr sůudu spočívá na nesprávném pochopení a výkladu důložky samé, která jest naprosto jasná a srůzumi
telná, a není správné, že by první její část byla zrušena druhou částí
o placení samém. To vyplyne z prostého příkladůvého propůčtu ně
Jaké úrokůvé splátky. Měl-li by dlužník platiti částku 1.000 Kč jako
jednu úroků vou splátku, jest půdle do lůžky propočítati, kolik činí tato
'částka 1.0'00 Kč podle kursu 33 Kč =
1 dolar - bráno okrouhle jen
prO' příklad - dolarů. Vyjde tu částka asi 30'3 dolarů, kterou jest nyní
propůčítatí podle druhé věty doložky, tedy na př. byl-li v den splatnosti kurs dolaru 25' Kč, vyjde, že dlužník měl na splátku úrokovu
1.000 Kč zaplatiti v den splatnosti jen 750 Kč. Opak by nastal, když
by kurs dolaru v den splatnůsti činil 60 Kč; tu musil by dlužník zaplatiti
místo 1.0001 Kč částku 1.800 Kč na úrocích. Jinýmí slůvy vyjádřeno,
klesne-Ii kurs důlaru pmti čs. koruně půd základ 33'60 ujednaný stranami v dlužním úpise, bude platiti dlužník méně úrůků a jest klesnutí
v jeho průspěch, naproti tomu stůupne-li kurs nad 33'60, jest tO' ve
orospěch věřitele,. jemuž dlužník musí platiti více. Tak jest podle názoru
~dvůlacího Sůudu vykládati tuto dolarovou doložku. Ihned v souvislosti
s tím jest však podotknouti, že neobstojí naprůti tomu ani výklad, jejž
nyní snaží se dáti doložce žalovaná, když namítá, že při každé splátce
úrůkové má býti nejprve půdle tohoto. propůčtu zjištěna výše jejího kapitálového dluhu a pak z něho vypočteny úrůky. Tu přehlíží žalůvaná,
že její kapitálový dluh zůstane stále stejný, totiž zde 96.000 Kč, z nichž
má platiti úroky, a teprve ty jest v den splatnŮ'sti přepůčítati pŮ'dl~
. způ'Sobu počítání stanoveného v doložce. Opak by vedl k nemožnostI,
že by se dvakráte průpočítával půměr koruny k dolaru, což nelze z dolůžky dovozovati. Propočet kapitálu saméhO' podle stanoveného způsobu
muže nastati zřejmě tehdy, když žalo.vaná bude platiti buď splátku nebo
spláceti celý kapitál, kdy stran částky, již bude povinna splatiti, bude
použíti rovňěž předepsaného propočtu. Jest protO' zřejmé, že žalovaná
není v právu, když namítá, že má úrůky platiti v částce kapitálůvéhO'
dluhu propůčtené již nyní podle důložky, aniž by chtěla spláceti kapitál částkůu 68.581 Kč 55 h, průtože, a to jest mezi stranami nesporné, dů'sud dluží zbytek 95.00'0 K;č, z něhož má platiti úroky. úroky
ty jest ke každému dni jejich splatnosti vypůčítatí z částky 95.0100 Kč
a teprve vypočtenou částku jejich převésti na dolary podle kursu 33'60,
a pak opět podle kursu v den splatnos'ti na čs. koruny. V této sůu
vislůsti jest však řešiti další dvě Ů'tázky, zdali totiž žalovaná plativši
důsud úroky z dlužné částky, aniž by se byla dovolávala propočítání
podle doložky, neuznala tím, že doložka nemá platnosti, a nevzdala se
práva důvůlávati se dolů'žky a průpů'čítánípůdle ní. TUto otázku jest
zodpověděti zápůrně. Jestliže žalovaná, platíc úrůky a snad, jak strany
tvrdí, splácejíc i kapitál, jenž původně činil 215,000 Kč, důsud nikdy
se nedovolávala práva použíti důložky ve svůj prospěch, není to ještě
uznáním, že doložka neplati, nebo vzdáním se jí prO' celou budoucnost.
Jde o úmluvu stran, při níž strany mohou, ale nejsou nuceny použíti
výho.d, jež se jim z ní půdávají. Zrušení nebo stanůvení neúčinnůsti
Civilní rozilodnuti XVIII.
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nějaké smluvní doložky vyžaduje v' slovn'
,.
stran. Druhou otázkou jest zdaJí J
~ no~e umluvy a souhlasu
dř~vějším placení úroků v r. '1934 za~~;~~anal pra~~m uplatňuje, že při
lozky, takže prý má nyni při, splátce úr~: p ,no u castku bez použití doaby si )e.?nak propočitala kapitál podle ~~~f;e 1. led.n,,; 1935 právo,
a konecne SI srazila úroky v r J 934 'I dk y, pak I uroky z něho
placené. Takový výklad by jednak o/as e lem.. n~p'~užití doložky pře
ložce samé, jednak zásadě octivéh porova dnvejslm vývodům o doo
jenž platil úrok z celébo dluhu 'ak sty~U JJ tom sm~:u, že dlužník tornu vě!ite! jako svou oprávněno~ p~hf~~Lk~\.~terez pla~ení naproti
.. P 1),,;1 - by SI dodatečně
vzpomnel, ze neměl a nemusel tol'k
n~ oprávnění vyložiti si jinak určit~ ~1~tJ:~ prot?~e nyní si vzpomíná
preplacené částky kterou přece d bU °l o~ u, a ~adal Vlr{rcení domněle
jest jistě na mÍsd zásada že to o ro;'.o ne J?lnJl Jako SVllj závazek. Tu
st~an, nemůže žádati zpět ani 'z~o o.~f ,sp lml, a to, v dO~lfé víře obou
otazkou zásadní platnosti dolarov' ~ I t~~alI, Zbyva ješte zabývati se
vodům odpůrce žalované, že roZ~Odo o~ y a t~)est podotknouti k vý14304 Sb. n, s, maj'í za podkl d .. nut~ nejvysslho soudu čís, 14120
, 'čk u, tedy naprosto rozdíl'a najemm
-ponpr'
pUj
"
e ), kd ezVto zd
e 'jde o zá-,
zati na to, že i zněnídolozvekne praynhl podklady, při ,čemž jest poukáv
v únec sporech bylo
t
o,d d o I~zky v tomto sporu. Zásadně
h"
v , napr~s odchylné
dIska, ze jde při dolarových doložká vhc aZI vsak I ne)vyšs,1 soud s hleJSou v první řadě rozhodující a C ~ souk:o!TIopravní umluvy, které
konným předpisem pokud tento n~~T'~ ou byh změněny nějakým zá- pokládati ani záko~ čís, 25/34 Sb z oger: tm :TI , Za takový ,:šak nelze
zenou hodnotu ryzího zlat~ 'v 'k a n., jen: stanovIl jen, jakou sníhrazuje dosavadní měnovou nj~deS' oruna, a}e tato nová koruna natk
není tedy předepsáno, že b ú~fuv u v .. pomeru 1: I, Timto zákonem
Y
československou korunu .ako v
Yv st, an se musely omeziti jen na
právních ujednáních se jnemo~~nuS'.~ ze by: strany ~e s,vých soukromozákladu svých peněžit' ch ráv ~
dno~lh von!, j,me měně nebo jiném
k vaz~:". Cll! zakon neomezil smluvní'
volnost stran, tím mé;'ě r!:ohl
trvajících smluv. Nesouhlasí prtt~ o~rust ,platnost již ujednaných a
n~padeného rozsudku, že ode dne platn~~tfCI,~OUd v~ právním názorem
odl §
zav on,a CIS. 25/34 Sb. z. a n.
dnve platné úmluVy se stal
b e • v879 obc. ~a~:. neplatnými. Mčlo"li .
by tomu tak býti a' tento
sáhlý, projeviti byl by to ,~ y dn;el podob~y UCI?ek, zřejmě dalekovyjádřil. Jde tu' tedy v zása~~ on~ arc~I, určlte v zakoně samém jasně
strany vzešlo stejné rávo' a zá:az;ous I a~nouv smlouvu, vZ níž pro obě
smlouvou zápůjčku Ira měnu americk"ta~ltbe strany pnpoutaly touto
sobem, jak jej dlužní ú is
. v. e 10 o al u, a to tak přesným způ
jednání, proj'evuj'í;í se Pve VzYmj~d:Uje'bmusejí nésti důsledky tohoto své'ho
"
"
ene ne o změnách k
d o Iarem - a tu jest podotknout'
k 'd' v
ursu rt.eZl amenckym
o zlatý dolar _ a v k
_I ~yvo Ul:: zalobkyně, že nejde v úpise
straně ke škodě jinJ;' k ~rr~~~~~hTyto zm:ny moh?u býti jednou téže
~ ~ opa~ne druhe straně, což OVŠem
nese s sebou ráz t" kové úmlu
smlouvy za neplatné a nezáva;y; :,ze dvsak proto prohlásiti podobné
právní názor nemuozve vsvak od ne , p;lpa ndě za zaniklé, Přes tento svůJ'
, vo laCI sou l'ů'zh d" t' 'h
samé. První soud vzhledem n O ' d h l '
,o ~o,; I II ned ve věci
a svuJ o c y ny praVllI nazor vyhovél pjně

°

zl

zákt

žalobě

a uznal žalovanou povinnou, aby zaplatila celou zažalovanou
pohledávku beze zřetele k propočítání podle doložky v dlužním listě.
Vzhledem k právnímu názoru odvolacího soudu projevenému v tomto
usnesení bude na prvním soudě, aby po pravomocí tohoto usnesení
znovu jednal, a to v těchto směrech: Nemůže přihlížeti k tvrzení žalované, že v r. 1934 přeplatila na úrocích, zaplacených částkou 6,66.0 Kč
10 h, něco na úroky splatné dne L ledna 1935, nýbrž bude mu vypočí
tati, kolik činí úroky z částky 95,000 Kč splatné dne L ledna 1935, protože nesplacení těchto úroků jest bezprostředním důvodem žalobytuto vypočtenou částku bude nutno přepO'čítati podle kursu 33'60 na
dolary a pak zjistití, kolik činí podle kursu platného dne L ledna J935,
jejž soud nezji;stil vzhledem na své odchylné hledisko, Podle vypočtené takto částky jest pak zkoumati, zaplatila-li žalovaná dne
1. ledna 1935 na úrocích tolik, kolik zaplatití měla podle tohoto propočtu, a zdali jest dán důvod okamžité splatnosti celéhO' kapitálu. I co
do výše kapitálu pak bude nutno prováděti týž propočet jako co do
úroků, totiž dlužnou částku kapitálu ke dni splatnosti, nastalé následkem nesplnění závazku 'úrokového, přepočítati podle kursu 33'60 na
dolary a částku dolarů podle kursu ke dni splatno'sti na částku, kterou
dlužnice má platiti na kapitále, kterouž jest pak rozsudkem - před
pokládajíc, že se kapitál stal skutečně splatným - žalobkyni přiznati.
Ne j v y Š š í s o II d nevyhověl rekursu.
Důvody:

Pokud jde o dolarovou doložku, dlužno především přisvědčiti odvolacímu soudu, že čl. I, odst. 3 zákona ze dne 17, února 1934 čís. 25 Sb.
z, a n. nebyly dotčeny valutové klausulc smluvní, jako nebyly dotčeny
ani obdobným zákonem ze dne 10, dubna 1919 Č, 187 Sb. z. a n. v § 6,
ani opatřením stálého výboru ze dne 7. listopadu 1929 čís. 166 Sb, z.
. a n., k němnž žalobkyně zvlášť ponkazuje, V tomto opatření mluví se
o kursu bankovek korunových, uklá'dá se o'všem Národní bance za povinnost udržovati onen kurs na úrovni podle tohoto opatření, čímž se
přIpouští, že by jinak mohly nastati knrsové diference. Nesejde na tom,
že by snad prakticky valutové klausule pozbyly významu, kdyby se
kurs bankovek opravdu na zákonné úrovni udržeL Po právní stránce
nebyla však platnost soukromoprávních norem smluvních nijak dotčena,
takové valutové doložky ani pro budoucnost nebyly zapověděny, ani se
nestaly neplatnými podle § 879 o. z, o, a nadále zůstaly v platnosti
pko lex contractus specialis. V souzeném případě měla klausule sloužiti k tomu, aby se podle ní vypočtlo na základě zvolenéhn kursu, kolik
jednotek Kč má žalovaná platiti. Pro tento, výpočet i nadále zůstala
v platnosti relace kursovní podle doložky. Odvolací soud správně také
vyložil, že tato smluvně určená základna výpočtu platila stejně pro obě
~trany a proti každé z nich. V tom směru je dolarová doložka jasná,
Zalobkyně k ní svolila, proto'že pokládala dolar za platidlo stabilní hodnoty, kdežto Kč měla za labilní. Ovšem neuvedla vůbec důvodu pro
svou nedllvěru v tuzemskou měnu a pro větší důvěru v dolar. I když
snad přesvědčení o stabilitě dolaru bylo obecné, nebylo lze ani v době
sjednání smlouvy - hledíc k světovým hospodářským poměrům - po-
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kláda ti za vyloučeno, co pak skutečně nastalo 'Otl'Z' pokl d 1
I kd ' 'I
d.
"
, ,
es o aru
J:z s o o u alost nepredvldanou, nebvla to událost nepředvidatel "
tak Jak? nebylo 0I:ravdové~o důvodu k pochybnosti o události h:~
noty Kc, ?alo~kyne se chtela zabezpečiti proti poklesu hodnot tuzems~e menove )ednot~y; k dosaženi toho mohla žalobkyně P~ltŽÍti
p~ostredku, ktery povalOvala za vhodný. Za souhlasu druhé stran
~zIl~ k tomu dola!'o,vé .dolo,žky, ~o~ učinila na své nebezpečí. Mohlo t~
Jltr
vmtrm presvedčem
zalobkynino ,
které
vs'~k nom'a plav.'
'h Jenom
.. , k o Ob'
.
a
m o ucm u.
e strany musIly počítati g oboJ'í možností J'estl""
•
kt'
. h
'"
k'
,
lze ne.. e!a z mc - naJ~e zalob J;"ne - počítala s možností pouze jedinou,
cl.~lla ta~~a vla~!?1 ne~~zpečl. Nebyla nucena dáti přednost cizí měně
uClmla-ll ~sa~ vysl plnelll zalované do budoucna závislou na kursu do~
laru: m~sl ~:Stl :o.ho následky. Žalobkyni lze přisvědčiti v tom, že
v za sade ,muze byh hodnoceno jako ukazovatel pravé vůle stran také
to, Jak ,Sl strany po s~louvě vedly. Právem hleděl k tomuto jednání
od~ol.~cl soud, pokud slo o dosah skutečnosti, že žalovaná zaplacení
prem!l nev~kalOvala a že žalobkyně z toho splatnost půjčky nedovozov~~a, :u nesl? o nějaké otázky právnické, nýbrž spíše o úvahy hospod~rs~e., V otazce výkladu, a do~ahu valutové klausule však šlo o velice
zavaz~e pochybnostr take v ~t~zkách právních, které se staly předmě
tem rt;zny:ch ,uvah, Jak t? uvadl sama žalobkyně, v nichž vyslovovány
byly r~,zne ,?azOlX' jesthze se za těch poměrů žalovaná v jednom urči
tem. pnpade splatky rozhodla proto, že pohdavky žalobkyniny uspokOJlla, nelze z toho za daných poměrů s hlediska § 863 o z o ůbec
nic . us~zovati, když .pr? sv~ jednáni v tomto smyslu mohla' ž~l~vaná
m}tl dU~Ody doc~la Jl?e, nez .ze by chtěla také v zásadě přistoupiti na
vykl ad zalobkymn. Tlm mén.e lze v tom spatřovati nějaké uznání pro
celou budo~cnost. ,~al?b~yne vytýká mezi jiným, že prý se odvolací
soud n~zabyvoa! Je.ll n~~ltko~ nepřípustnosti dolarové doložky s hledls~a predplsu ?pravuJlclch urokovou míru. Míní pak, že prý by dola:~va. ~laus?le dava~a alespoň možnost, že by věřitel na základě ní mohl
zadalI na U!O~lch vIce, než koJi,!' by směl ve smyslu oněch zákonů žádati
pOd,le. nO?,lnal!ll hodnoty. Netreba zde však řešiti tyto otázky z čistě
teoletlckych I:~edp?k!a?u, tedy Jenom teoreticky a podle mOžností, když
v svoUlze,~em .p:lpad~e zaloh~yne sama :astá1VáJ stanovi's,ko, že nežádá více, .
nez kohk ~ml p.oza~ov~h p,od!e onech úrokových zákonů, a když je
v. konk!etmm pnpade zreJme, ze na tom nemůže měniti nic ani slanoVIS,!'O zalo~ane..str~ny, která právě také co do úroků dovozuje jejich
pozadovane Slllzem oné dolarové klausule.
čís.

15639.

1.. S a ~ o s. ~ a t n ~. rozbodo~anie o tom, či určiti súkromní zamestnancl pOdheh?Ju.penzIJnému polsteniu, patrl podl'a § 133 zák. č. 26/1929
Sb. z. a n. vylucne úradom správným.*)
.
*) Pokial' tu ešte niet závazného rozhodnutia správneho úradu _ rieši súd
v spore zam.~st?anca proti. zamest~ava~eľ?,:i o náhradu škody, pretože ho -nepríhlásl~.k penzlJ.nemu ,rPolstenm, 'P rel u dle I a 1ne otázku, či zamestnanec podliené!l
penZljnej

Cís. 15540-

,povmflostI aleho 11ie (Sb.
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II. Zamestnanec nemůže donútiť zamestnavatel'a poradom súkromného práva, aby plnil povinnosti, ktoré mu zákon o pOistenl súkromných
zamestnancov ukladá.
(Rozh. z 3. novembra 193{), Rv III 703/36.)
Žalobkyňa domáhala sa žalobou rozsudkového výrol<u, že žalovaná
obec je povinná prIhlásif jil' k penzijnému poisteniu od 1. januára 1928
do l.oklábra 1930, v ktorej dobe bola u žalovanej obci zamestnaná
&ko kancelárska sHa, a aby žalovaná obec bola povinná zaplatiť na túto
dobu pripadajúce prí,spevky Všeobecnému penzijn,ému ústavu. Vše t k Y
t r i s údy žalobu zamietly, N aj vy š š í' s ú d z týehto

dóvodov:
žalobkyňa opiera žalobný nárok o- preclpisy zák. č. 26/1929 Sb. z,
a n. o penziljnom poi,stenísúkromných zamestnancov, ktorý bol vydaný
v obore práva verejného, leb o' poj,stenie súkromných zamestn&ncov tvoriac súčasť verejnej sodálnej pečl,i'vosti - pa,trí k vedam verejným.
S a m o ,s t a t n é rozhodovanie o tom, ktorí súkromní zamestnanci podliahajú penzijnému poisteuiu, patri preto pod!'a § 133 cit zák. výluone
úraJd'Om správnym. V pripade, že žaloba, ktorá sa v súdenom spore prejednáva, boIa by žalobou určo.va'COu. pod!l'aJ § 130 Osp., aiko to tvrdí dovolacla žiadosf, boI,a by daná sporu prekážajúca n-ámietka neprí'Pustno-sti poradu práva pod!'a bodu 1 § 180 Osp. žalobkyňa sa však domáhala žalobou, aby bolo rieknuté rozsudikom, že žalovaná obec je povinná
prihlásif žalobkyňu' k penzijnému poisteniu odo dňa l. jaJnuára 1928 do
l. októbra 1930 a že je povinná na tú to dobu pripadajúce prí'Spe'.'ky
zaplatiť Všeobecnému penzijnému ústavu. Žalovala tedy o. splnenie prihlašovacej 'povinnosti a nie - ako to dovolacia ži!adosť tvrdi, - o urče
nie prihla,šovacej' povinnosti. Zákon čÍs. 26/1929 Sb. z. a n, VŠaJk nemá
ustanoveni!a, z ktorého by sa dalo vyvod,jf právo zamestnanca donútiť
zamestnávate!'a poradom práva súkromného, aby plnIl povinnosti, ktoré
mu zákon o poi'StenÍ! súkromných zamestnancov ukladá. Je preto žaloba
bezzákladná.

Čls.

15640.

I. Pre posúdenie otázky, či zameSŤnanec koná: vyššie služby nie kupecké, je r'Ozhodné, či služebné úkony sú podl'a zariadenia podniku obyčajnými vličšine zartJ.estnanc'Ov prikázanými úkomni, a1ebo sa od
obyčajných úkonov rozlišujU potrebnou vyššou kvalilikáciou a samostatnejšou činnosťou zamestanca. Pri tom nie je r02lhodné, či zamestnanec
si získal vyššiu kvalifikáciuodbornými štúdiami alebo praktickým výcvikom.
ll. Pre posúdenie 'Otázky, či sa na pmoovný pomer zamestnanca vzfahuje zákon čís. 154/1934 Sb. z. a n., je bez významu, že úradovňa vše-
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(Rozh. z 3. novembra 1936, Rv ll! 772/36.)

čís.

kde mala byť skala odstrel'ovaná, po odstrelení skaly prezreť pracovně
mlesto a upozormť robotníkov na uvol'nené nebezpečné kamene rozhodovať o odstraňoval~í' materiáJlu, postarať sa o výlom určitej ča~ti tunela, aby sa neodchýhl od stanoveného profi.lu. - ŽalovaJná strana dňa
1. decembra 1934 žalobnika ku di\u 15. decembra 1934 za. zamestnaJnia
~?povedala .. - žalo:bník dom,rhal sa žalobou zaplatenia služebných po ..
zltkov na vy;povednu lehoVu' podl'a § 31, odst. 2 lit. a) zák. č. 154/1934
~b. z. a 11., pr?!i čomu :bránH~ sa žalovanástmna medzi iným aj tým,
ze na pracovny pomer zalobmka SaJ nevzťahuje z~kon č. 154/1934 Sb.
z. a n., lebo Úradovňa všeobecného penzijného ústavu odmietla žalob_
níka poistiť. S ú d p. rve j s t o I i c e žalobu zamieto!. O d vol a c í
s ú d rozsudok súdu prvej stolice zmeniI a žalobe vyhove!.
Na j vy Š š f s ú d dovolaciu. žiaJdosť zamieto!.
Dóvody:
p:e .posúdenie. o!ázky, či .z~me.stna~ec koná vyšši.e služby nie kupe~k:, 1e roz~.o~~e, Cl sluzebne ukony su .podl'a zariadenia podniku obyvačsme zamestnancov prikázanými· -

úl<omni alebo saod
ob~čajn'~ch úkonov rozlišujú potrebnoH! vyššou kvalifikácio~ a samostatnejsou čmnosťou zamestnanca. Pri tom ni'e je rozhodné či zamestoanec
si .osvojil vyššiu kvaliHkáduodbornými štúdiaJmi alebo' 'Pr:l!ktickým výcVlkom.
.Z povahy. prác a úkonov, kloré žalobnik podl'a l1enapadnutého ziste~nta odvolacleho súdu vykonával, plynie, že žalobník mal, pod·l'a oboru
působnostI, ktorý mu bol prikázaný, povýšené postavenie naJel. ostatnými rob?tníkmi, ž.~ t~ho či~no'Sť predpokládala uielen via.c odbomý'ch
vedom?sh, ~le aj vač~lu Sp?] "hlwosť a bola wdpovednejšia nežčinnosť
:obotmkov jemu podnadenych. Je preto správny záver odvolacieho súdu
ze práce kona:né žalobníkom sú vyššie služby nie kupecké podI'a § {
1M. d) záJk. Č. 154/1934 Sb. z. a n.
Okoln~sť,. že žalobník P?dliehal pri výkonesvojej služby ďalšiemu
d?zoru osob jemu mdnadenych, nie je rozhodn·á, lebo ,predpis § 1 lit. d)
za~:.č. 154}1934 ~b. z. a no. nemá ustanovenia, pod!'a ktorého by sa za
vyssle .sluzby monly poklada,ť len služby úplne samostatné žiadnemu
doza.m nepodliehajúce.
Pre pos-ú'denie otázky, či zá:k. Č. 154/1934 Sb. z. a n. sa vzťahuje
na pracovný pomer žalobnika, nemá význaJmu aJni to že Úradovňa všeobecného penúj,ného ústavu v Brali-slave neuznala Ú žalobník podI.ieha
penzijnému -poi'Steniill.
'
cajnyml -

15641.

Závazok akceptanta zmenky nie je dotknutý tým, že zmenku akceptoval až po jej splatn,osti.*)
(Rozh. z 3. novembra 1986, Rv IV 473/36.)

Žalobník bol zamestnaný a žalovanej strany pri stavbe tunela. Jeho

POVtn~osťou bolo uka~ovať jemu prideleným robo!níikom prácu, dozerať
na pracu, zakladať m,ny, starať sa, aby robovníci vča:s opustili miesto

15642 1111

o~e';t1ého ~enziinéh,o ústavu neuznala, že zamestnanec podlieha pett-

ZlJnemu P,olstemu.

15641 -

V námitkach proti zmeukovému platebnému prlkazu namietal žalovaný medli iným, že zme-nku, o ktorú ide, akceptoval až po jej splatnosti.
O b a ll. i ž š i e s údy ponechaly zmenkový platebný príkaz v platnosti. Dotyčne spomenutej námietky uviedol o d vol a c í s ú d v d úvod och svojho roz,sudlw, že závazok akceptanta zmenky n'ie je dotknutý tým, že zmenl<u akceptoval až po jej splatnosti.
N a j v y Š š í s ú d nespoznal zákonného clovodu, aJby ro·zsudok odvolacieho súdu v tejto časti· zmenil; zbavil účinnosti· alebo rozvi·aza!.
čís.

15642.

Ten, komu bol nár,ok zo služobnéh,o pomeru postúpený, nem6že h,o
u pracovného súdu.

llplati\ovať

(Rozh. z 3. novemhra 1936, Rv IV 498/36.)
Žalobník Alexander P. domáhal sa u pracovného súclu ž"lobou proti
žalovanej strane zaJplatenia rozdielu medzi vyplateno,u mzdou a požadovaJno,u vyššou mzdou a za,platenia mzdy na 14dňovú výpoveclnú lehotu, a to jednak svojím póvodným právom, jednak právom spoJ.mO'botnikov, ktmÍ bo li hež II žalovanej strany zamestnaní a ktori mu svoj e
nároky proti žalovanej stmne postúpilÍ'. O b a niž š i e s údy žalobe
číastočne vyhovely, 'll a j v y Š š i s ú d zbavil účinnosti ro·zsll'dky nižších súdov, poki,a,J' rozhoclly o poh!'acláJvkaoh postú,pených a pokračo
vanie v tomto smere zastavi!.

Pracovné súdy sú podl'a § 1 zák. č. 131/1931 Sb. z. a n. v)'!učne
príslušné rozhod-ovať o. sporoch z pracovného, služebného alebo učeb
ného pomeru založeného· súkromnopráJvnou smluvou, vzniklých medzi
zamestnancom a zamestnavatel'om. Spor, ktorým sa žaJl'Obník domáha
zaplatenia pohl'adávok jemu tretími osobami postúpertých, nie je taJkým
sporom. Je tu preto daná sporu prekážajúca okolno·sť podra hodu 1
§ 180 Osp., ktoofej si všíma dovol·ací súd podra § 35, odst. 2 zák.
čís. 131/1931 Sb. z. a n. a § 540 Osp. z úradu. Bol preto· spor O tomto
ialobnom nároku pod.J'a § 182 Osp. zastavený.
*) Srov. Sb. n. s.

Č.
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I. K úmyslu skrátiť veriteI'a stačl, ked' dJžnlk mal alebo ked' m u s e [

mať - nie však k~d' .Ien m o h o I mať. - vedomie, že veritel'a skracuje.
II. jedoostranny ukon osoby tretej, ktorá oie je dlžnlkom odporu_
júceh~ veritel'a, nemóže byť dóvodom odporovatelnosti podl'a predpi_

sov zákona.

(Rozh. zo 6. noV'embra 1936, Rv lIJ 466/36.)
Žatovaný IgnáJc B. požičal svojmu synovi Vojtechovi B. 14.000 Kč
v dobe, keď tento po prepu'stení, ZD služieb žal,u~úcej poi'sfovne viedol
s úou spor, ktorý sa týkal d'alšíeho trvania jeho služebného pomeru.
platenia ďal·šich služebných požitkov resp. zaplateni,a odškodnéh~
v SUme 100.000 Kč; tento spor sa skOlnči,l, rozsudkom Najvyššieho súdu
zo dňa 21. novembra 1934 tak, že žaloba bOla zami,etnulá a Vojtech B
bol zaviazaný zaplatiť útraty žaIujúcej po'i,sťovni vsume 40.997 Kč. ~
V?jtech B. dal svojmu otcovi, žalovanému Ignáco'vi B., v roku 193.3
blanko z~en~u '~,a kryti-e jeho. pohl'acláVlkl:' 14.000 Kč, ktorej splatnosf
?~Ia odlozena a~ do. skončema .SpO.fU Vo~techa B. proti žalujúcej poIMovnl. žalovany 19na,c B. vypllllll tul,? zmeoku dňom spk,tnosti 16. novembra 1934 a 27. novembra 1934 podal žalobu o v}'danie zmenkového
pl:atebného pr!kazu,. na zák~ade ktorého víedol proti Vojtechovi B. exekucl'U a zab~vlI ?,U Jeho ~luz~?ný plat, kt?rý ~u prislúchal od novej zamestn~vate:1 ky hrmy P. Za,luJuca pOlsťovna vledla na zá.kl'ade rozsudku
Najvy-šši'eho súdu: tiež ex.ekúdu proti Vojte'Chovi' B., ale nedus/ahla uspokOJenla, lebo Ignac B. u~ predtým zabavi,1 služebný pl'at Vojteoha B. __
ža.Jujúca poi'sť'Ůvňa domá,hala sa žalobou proti' žalo,yaonému Ignác'Ůvi B.
aby právne úkony, na základe ktorých si žalovaný Ignác B. ll'adobudoí
pro.ti Vojt~chovi ~'. zmenkovú pohl'adáv;ku, 2lmenkový pl,atebný prikaz
a povoleme exe,~ucle, b.oly vyhl~sen.é voči ,"cj (žalu~úcej po,isfovni) za
n~~IM?é a. aby zaJo'vany bol povInny trpef uspokojení'e ,pohl'adávky žaIUJuceJ pmsfovne z platu VOltecha B. bez ohl'adu na exekúciu vedenu
žaolovaným pro,ti Vojtechovi B.
Vše t kyt r j, s údy žalobu, zamietly, n a j v y Š š í s ú d z týchto

Ja~o?dporova.te'!ná prá~,~í jednán! i'sou napadena vydání nevy-

pl,":nes~enky dl~zn~~em VOJtec~em B..leho.'Ůtci, žalovanému Ignáci B.,

~men:čny ,?Iatebm pnlkaz vrdaony na zaklade této smě,nky po směnečné
zalobe Ignace B. II povolem exekuce na základě tohoto platebního pří
kazu proti dlužnl.ku Vojtěchu B.

Smě",l,,", vydali Vojtěch B. v květnU! nebo v červnu 1933 svému otci
Ignáci lB. ke. krytí jeho P?hledá"ky vzniklé ze zápůjček v sumě 14.000
~~, a to v case, kdy VOjtěch B. pO' propuštěni ze služeb žalující po]l'sfoV'ny vedl s ní, spor o datJší trvání svého služebniho poměru, .další

služební plat anebo odŠ'kodné 100.000 Kč, spor, který byl zahájen
u o'kresní:ho soudu v B. žalobou z 13. XI. 1926 a skonč,l rozsudkem neJvyššího soudu z 21. listopadu 1934 č. j. Rv III 775/35-5.
NezbytnoU' podminkou odporovatelnosti podle § 2 čis. 3 zák. čís. 64/
1931 Sb. z. a n., na kterém stojí ještě dovoláni žalujid pojišfovny, jé
mimo jiné ú mys I cl I u žní k a zkrátHi věřitde. Jde-Ii o jednáni." oso. bou blízkou, j<tko v tomto případě - syna s otcem - , úkon predpokládá, že dlužník tento úmysl mě'l a žalovanému náleži, aby dokázal, že
dlužník toho úmyslU' neměl, anebo, měl-Ii jej, že žalovanému tento úmysl
dlužnikův nebyl znám, ani pn náJežité opatrno'sti' znám býl! nemusIl.
K úmyslu zkrátiti věři,tele stačí, měl-U dlužnik nebo musil-li míti nikoli však jen ma h 1- I i mí,ti, - vědomí, že věřitele zkracuje.
úmysl dlužnikův zkrMiti věhtele vyvozu~e žaluj!cí pojišfovr;a z toh?,
že řečený spor Vojtěcha B. v tom čase, kdy dal svemuotcl smenku, stal
pro něho -:- te?dy.žalob-ce - nepřiozni,:'ě, ž~ Vojt~.~h ~. v t~ ~?bě mUSIl
ji'ž ,počitatl s bm, ze spor prohraje a ze svych ven.telu z vytezku sporu
nemMe jj,ž uspokojiti, dále že vydání směnky bylo pro žalovaného zajištěním na pfi,pad prohráni S'P0r;". Vědo;mí žalova:ného ? tomt? úm~slu
Vojtěcha B. vyvo'luJe z toho, ze zalovany zna" maJevkove pomery sveho
syna, že také musil poNtati' s prohrou jeho sporu a že tedy věděl, že
svým jednáním poškodi jiné věři·tele ,přílDmné po případě budoucl.
Podle spi,sů sporu Vojtěcha B. s tehdy žalovanou, nyni žalující, ~o~
jiišfovnou byl stav sporu v květnu nebo v červnu 1933 - v čas odevzdam
směnky ten, že předchozí rozsudek odvo·lacího soudu z 6. května
1930 zamitající žalobu Vojtěcha B. byl nejvyššim soudem rozvázán tlsn~
senim z 26. č e r v n a 193·1 a naří'zeno pokrač'Ůvání ve sporu. Na to nasledoval rozsudek druhé stoHce ze 4. č e rve II c e 1933, kterým žalobě
bylo částečně vyhověno.
. . •.
Nemá proto' v i e h dej š vm stavu sporu opory nazor dovolacl' zadosti že spor pro žalovanéhO' stál tehdy tak nepříznivě, že žalobce
Vojtěch B. musÍ'! počítati s tím, že spor prohraje, naopwk 09iůyodněn
je závěr odvolacího soudu srovnalý s prvým soudem, ze dluzmk VOJtěch B. mohl předpokládati, že spor v}'hraje.
Uváží-li s.e při, tom, že Vojtěch B. přijímal zápůjčky od svého 'Otce
- žalovaného - v čase po 'svém propuštěni ze sl,u'žeb žalující, tehd~
žalované, pojišfovny, že se snaži.! zápůj'čkami ~ěmi ~lavn,ě ~!skati. SI
nové zaměstnáni, a že žalovaný vida, že syn SI od neho dlU'Zl pemze,
ale s.vůj výdělek dává do své domácnosti, a že jehlO manželka a tchýně
vydlužené peni'ze přijímwjí, ale o zaplaceni dluhu se nestarají,. žádal od
syna směnku, a ji dO'stal, nelze v těchto okolnostech shledal! poclklad
pro stanovisko ža.lující poji'šfovny, že Vojtěch B. byl, při vydáni směn~y
otcí - žalovanému - veden úmyslem zkrátiti' některého ze svých vemelů, zejména žalující pojišfovnu, která ostatně tehdy pohledávku útrat
40.997 Kč, o kterou jí jde, ještě anil neměla.
Neměl-li dlužnik Vojtěch B. úmysl-u zkrátiti věřitele nebo vědomí
toho, že je zkracuje, scházi základní podmínka odporovatelnosti p'Ůdle
§ 2 čis. 3 odp. řádu pro napadené vydání směnky.

-
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Správně

posoudil odvolací soud v~c i. s~ran ,v.l'plnění směnky
s datem splatnos!1 16. hstopadu 1934, zazalovam smenky dne 27. Ii~to_
padu 1934 a žádosti za exekuci a její povolení ze 14. prosínce 1934
neboť vše to jsou jednáni nikoli dlužníka, nýbrž sama žalovaného, stra~
kterých není zjištěn·o, že žalo.vaný jednal při nich ve srozumění s dluž_
n,kem Vojtěchem B., a jédnostmnné jednání osoby třetí, která není dluž.
níkem odporujídho věřitele, nemůže býti důvodem odporovatelnosti
podle předpisů zákona.
čís.

15644.

l. Keď zameslnavalel' dal svojmu zameslnancovi výpověď zo slu.
žebného pomeru, ale výpovednú lehotu mu predľžil a po uplynutí pre.
dl'ženej výpove,dnej leholy strany pokračovaly v služebnom pomere bez
toho, že by >,opred určily deň skončenia služebného pomem, nebola tým
mlčky pred1'žená v Ý p o veď n á leh ota, ale bOi predl'žený s I uže b n Ý
pomer na ďalšiu neurčitú dobu.
II. Keď zamestnavatel' predčasne bez dóležitého dóvodu, prepustil zamestnanca, má zamestnanec v smysle S 37 zák. č. 154/1934 Sb. z. a n.
vedl~a nároku na požitky za výpovednú lehotu aj nárok na náhradu d'alšej škody, ktorou je aj ujma, že zamestnanec predčasným zmšenlm služebného pomem prišiel o dovolenú, ktorů v prípade riadnej výpovedi
bol by si býval mohol vziať.
(Rozh. z 10. novembra 1936, Rv III 859/36.)
žalobn,ík bol zamestnaný ako o'bchodvedúci vo liliálke žalovwného.
1. leb-mára dal žalovaný ža,jobníkovi' 4-týždiiovú výpoveď, ale žalobník aj po uplynutí' tejto lehoty zostal v svojom zamestnaní, a to až
do 15. mája 1935, keď ho žalo'vaný bez výpovědi prepustil. žalobník
domáhal sa žalobou zwp'latenia rozdtelu v plate, ktorý mu žalovaný zadržal, platul na 6-týždňovú výpovednú .Iehot", a náhrady za nevy-užité dovolené v rokoch 1934 a 1936. O b a niž š Í' e s údy žalabečiastočne
vyhovely.
N a j v y Š Š ÍI S ú d dovolacDu žiadosť žalovaného zamietoI, na dovoladu ži-ado·sf žalobníka rozsudok odvoladeho súdu zmeniI a týmto
súdom prisúdenú isHnu 2.412 Kč 50 h zvýši.] na 3.312 Kč 50 h.
Dňa

D.ovody:
Ustinou za. dňa 1. lebruára 1935 bolt! žalobníkovi daná 4-týždňová
výlpoved'. Záver nižšfch súdov, že výpovedná lehota bola stranami predl'žená, ohstál by len vtedy, keby boly strany znušily sl~ehný pomer
po uplynutí vopred stwnovenej mčitej výpovednej lehoty a prípadnej do.datočnej lehoty, tedy v súdenom prípade po uplynutí 14-dňovej dodatočnej lehoty. Keď však strany pokračovaly v služebnom pomere po
uplynutí predl'ženej výlpovectnej lehoty bez toho, že by vopred určily

..
.
bola mlčky predl'žená v Ý.P 0deň skonCenia sluzebneho pome;~, ~e lže b n Ý p o m e r na ďalšiu
ve d n á í e hot a, ~Ie Ib?ltr,ed~~~lr sm~ol byť ukončený len novou
nettrčitÚ dob", ,ktory s ;uze ny
"1
odl'a § 56 bod I a 2 a § 31
výpoveďou·'kV~P~v"~~~~3!e~~t.a z.č:~a lesť týžďňov a mohla byť da?á
bod 2 a) za' . c .. !}
"
28 I bára 1934 a bodu 3 § 31 zak.
pod!'a služebnej smluvy zo dna
. e ru tedy dňa 15 májal<w koncu
Č. 154/1934 Sb; z. a ~. ku kkoncu ~~s~a~~o Kč za výpo~ednú lehotu po
jú na . Je preto zalobny narO na mz .
práve.
d'
emajúc k tomu d61ežilého
žalovaný prepustil ,žalobn,~a prte casne'v~ďl'a n"r~ku na požitky za
důvodu. - Má prelo zalobm pro I nem~ , . 'k d (§ 37 úk 154/
výpov~dnú lehotu aj t;fr~k n~'a~;~~a~:o,go~st~ ~j ~,j~a, ktorú ža'lobník
1934 Sb. z . ." n.). -;-, ~mo~rušením služebného pomeru pti-s:el o dovoutrpelk~yn;, ~el ~ye~~~S;~al moho!. vziať v pripade riadnej výpoved~ (§ 2;
lenu,' orU n
bod 6 dl. zák.).

"

. h

nárok na náhradu v pertt1azQc ,

Je,p:~t? opra~~nYleprfp~d'ajÚCim na dobu dovolenej,

klorý sa rovna penazltym po,", om : ,
.
ktoré mu boly odvoIadm súdom pnznane.
čís.

15645.

, I. Svážanie obilia mlynárom od z:medelcov.a<)o:::n~e!::~!j~
produktov týmže pre zemedel~ov, ()}eu~~Ov~Ulle~yť v takomto rozpore,
v rozpore s dobrými mravmi ~uťa",e; moze Vt~ak . ,. mým súťažitefom
ked' sa deje proti závazku, vyslovne prevza emu voel
.
(,dohodnutiu mlynárov).*)
,
žalobnlk spi'isobilosť byť stranou aj
y
II. Uvalením ,konkurzu tl?ozb va. 'ťaži a to nielen keď ide o žalobu
v spore podlla zákona pro 1 nek a1e] su "
.
o odškodné, ale ajked' ide o žalobu zdrzovaclU.

(Rozh. z 13. novembra 1936, Rv IV 6'~9/34.)
..
'
d 'h I a žalobou proti žalovaným, tiež
žalobník, majItel mlyn~, ' 0I?,a ~ lS zdržať sa v budúcnosfi, vybubmaji-te!'om mlrna " a~y bO~.1 o,qs~~~n~at~ú doprav:u Í'ch obilUa do n:lyna
novamm ponukat zakazmkon;
~robkov z mlyna k nim, a toto lm al
k zomletitt, a do:pravu mly~~;;,c~ovóoo Kč odškodné. Svoju žalobu oprel
POlskbyt?;at, t~ dž~leL~~::~í pod!pí.~ali dohodnuti-e ml,~n,":ov,~~d;l'adkto
za ,o' nIJ

O,

. . , i zavi'aza1i zdržať ,sa svazellla oblha n ' ze-

rého sa dohodu ~~av~eraJuc
,
roduklov re zemedelcov (čuvaro
medelcov a mzvatzan21aoomol~~k~e: ~orúsumu Pdali žalovaní aj zmenku,
vama) pod poku ou.
,
vedl'ajší' interve-Na strane žwlobnika vstúpili do tohoto sporu ~,k~ uvalen Ý konkurl
nienti a' iuÍ mlynári. Behom sporu bol na zalobmk nÍžšie súd
a do sp~m vstúpil správca konl<urznej podstaty. O b a
*) Srov.: O.r. sb. 2569 (Sb. n. s. 15091).

·-
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zdržovacej žalobe vyhovely a žalobnikovi pfi,súdHy odškodné v
2.000 Kč. Odvolací súd ved!''''jMu intervellCÍlu odmie!ol.
Na j vy Š š i s ú d rekurz vedl'ajších illtervenientov odmietol, ich
ži.adosH ako aj žiadasti póvoclného ža,lobnika o doručenie odpisu dovo_
lacej žiadosti žalovaných resp. aj odpisu davolacej odpovedi žalujúceho
správCl> komlourznej podstaty nevyhovel a rozsudok odvolacieho súdu _
nedotýkajúc S1X jeho výroku. o odmietnowlÍ' vedl'ajšej intervencle - rOZviaza'l a uloži.l tomuto súdu, aby ďalej pokračoval a znova rozhodol.

II V spore daňového dlžníka o dobytie pOhl'adávky, ktor.ej sa bern~
k~cia týka (§ 387 zák. čís. 76/1927 Sb. z. a n.), mozno spamu
exJzkU, do akej miery hola táto ----: periodie~y, ~p~tná. - pohl'adávka
(arendOvné) zabavená, riešit' zpravIdla len pn ucas~t e~aru v spore.
III. Ked' je v platebnej zápovedi podl'a § 383 zak. c. 761.1927 . Sb. ~.
a n. výslovne uvedené, že erár je o~~ávnený ~a~enú ~hl'a~avku I s pn:
dnými úrokami vybrat' až po vysku vymahanych danovych !Iedop~t
kov s príslušenstvom, má to ten istý účinok, R!<0 keby bolo doslo v sud·
t1ej exekúcii aj k prikázaniu nároku k vybramu.*)

Dá vody:
Žiadosť póvodného žalobnika o doručenie odpisu dovolacej ži,adosti
žalovaných a odpisu dovolacej odpovedi žal'll'júceho správcu konkunnej
podstaty tohoto póvadného žalobníka bolo treba zamietnuť. O žalobách
pod!'a zákona proti nekalej súťaži, a to nielen o žalobe o odškodné, ale
ani o žalobe zdržovacej, o ktoré v súdenom prip",de ide, nemožno tvrdiť,
že by sa vóbec netýkaly imirnia n{t1ežejúceho do konkurznej podstaty
v smysle § 7, odst. 3 resp. § 8, odst. 1 konok. por., keďže nejde lu najma
vóbec o nejaké, tým menej osobné plnenie úpadcovo, ale .naopak o plneni,e jeho odpomm. Uv",l'ením konrurzustratill tedy póvoclný žalobnik
pod!'a cit. § 8 sp6sobilosť byť stranou v súdenom spore a nie súc už
stranou, nemóže už do tohoto sporu zasahovať a nemóže tedy mať nárok
ani na doručenie spomenutých spisov.
Pokia!' sa týka dovolacej žiadosti žalovaných, je sÍCe pravda, že
1. zv. čuvarovanie - t. j. keďponúka a keď poskytuje ml.ynár z<tkazni'kom dopravu ich obilia do mlyna k zomletiu a potom dOp'ravu mlyn c
ských výrobkov z mlyna - s a m o o seb e nie je v rozporu s dobrými
mravmi súťaže. To dovodilI Najvyšši súd už v rozhodmltí uverejnenom
v Úr. sb. čís. 2569 resp'. Sb. n. s. čís. 1509'1 a stači preto na tieto dóvody poukázať. Má tedy síce dovol,acie žiadosť po tento stránke pmvdu,
len-že odvolací súd nevychádzal v svojom oclsudzujúcom rozsudku len
z onoho púh:eho fakta svážanÍa '" rozvážania ohilia, ale - práve tak
ako súd 1. stolice - výslovne z taho, že žalovaní tak konali proti výslovne prevzatémll závatlm. Keby to bolo pravda, nemohlo by byť pochybnosti o tom, ž~ takéto konanie bolo by v rozpore s dobrými mravmi
súťaže, nakol'ko by ním žalovaní za chrbtom ostatných spolll~mluvníkov,
dohodou vi'azaných, záludne fa'žÍ'li z tejto situácie.

Čís.

15646.

I. Ak erár poraáom bemej exekúcie zabavil pohl'adávku, na krytie
kt{lrej daná hola zmenka, tút{l zmenku však nezabavil a daňový dlžník
zmenku po zabavení pt>h1'adávky previedol na iného, moŽno neplatnost'
tohoto prevodu (odst. 1 § 383 zák. čís. 76v'1927 Sb. z. a 0.) nanlietať
každému občianskoprávnemu nástupcovi daňového dlžníka a tomu
zmenkovoprávnemu nástupcovi, ktorý vede~ že ide o krycíu zmenku a
že jej prevod stal sa po zabavení pohl'adávky, na krytie ktorej hola daná.

(Rozh. z 19. novembra 1936, Rv IV 434/36.)
I-ll. žalovaní vzali od yd. Oi,zely O. do arendy pozemky za, r~,čné
·d. ne' 8 500 šva'J' c trankov a lll. žalovan,ý prevzal za lch zavazky
aren' o v . '
.
O
ďlne'
soHdárne mčenie. Na krytie polhl'adávky yd. Olzely . z aren a J
smluvydané boly zmenky. Vd. Oi,zela O. jednu v ty~hto zmemek vyInila, protestovala proti žalovaným a po prot~ste 'Ju lndos?,vala ~a Dr.
Pozeta E. a tento na žalobkyňu. Proti zmenkovemu, platebn~nm p'!lkazu,
~ danému na ža'lobu žalobkyne, nami,etaH žaIovam medz~ l'llym; ze poh],adáV'ka vd. mZely O. na arendovné bola plateb:nou zaeov~dou berného úradu v O. zo dňa lD. októhra 1931 zabavena na da~o'~e dlhy, vd.
O' I G tak že zalobkyňa ktorá má - ako postprotestna mdosatarka
~z~e~ p~iva vd. Oizely O.' (§ 14, odst. 2 zmenk. zák.), nie je oprávná zmenku uplatňovať. Pod!'a stamovi.ska žalobkyne boIo ~pomenutou
;~atebnou zápoveďou zabavené len. arendovné spla,tné d.o Jej vyd<l!~~a,
toto arendoiVné však vd. Oizela .G~~ramfrepu,syla v s~ore c: C~ 16 5 . l
modifilko'vaním svojej žalobne] z!'adosl!, ze :;alov.am povmnl su lstmu
s l ožiť do súc!neho depozf,tu v pmspech herneho uradu v O. .
.
O b a niž š i e s údy zmerrkový platebný p'Tíkaz. zbavi'ly úči,~:nosÍl,
Na j vy Š š í s ú d rozsudok oclvolaci~ho súdu rozvlazal a UIOZ1'1 mu
d'alšie pojednávanie a nové mzhodrrutle.

13

Dovody:
pod!'a pIatehnej zápovedi berného úraJdu v O ..zo. dň~ ,lD .. o,~tóbra
1931 bola zabavená poh!'adáV'ka yd. Orzely O., pfllsluchaJuca Jej prol!
a ll. žalovaným z ná!jomného (spr.ávne arendovného) »v sume 8.500
švajciarskych trankov, spl"tná pod!'a smluiVY«·..
"
.
Je sporné, či týmto zabav'ením bola dotknuta aj p~hl adavka ,Vd., Olei O za 'sporne' zmenky ktofá bola daná na krytle Jej poh:ladav~y
~ Irendálnej smlu~y, nhl'~dom ?a ~o, že táto zmenka nebola bernym
úradom zabavená 'pod!'a § 385 zak.c. 76/1927 Sb. z. a n.
.,
Túto otá!zku treba riešiť na zákl",de ustanovení §§ 392 a ,393 c~:t. ~ak:;
.že daňový dJ,žnlk je povinný dať exekučnému úradu, ktory pohl adavk.~.

i.

*) Srov.
**) Viď

Sb. n. s.

nT.

Č.

14212.

sb. č. 2486.

-

CI'S. 18-b40 -
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zabavH, zprávy, ktaTých je treba k vym<\haniu pohl'adávky a vyd a ť
I i s ti n y, ktoré má o nej, a že ho exekuiČný úrad mMe k tomu doaúti,j'
aj svojím vÝ'konným orgánom; ak však závi'sí poddlužníkov závazok
k plneniu na tom, že mu budú ako vzájomné plnen,e odovzdané vee;,
ktol'é sú u dlžníka, je tento povinný kh na vyzvani,e exeku,oného úrad~
vydať, aby boly dané podd'IŽnJkovi. Formálny postup v tejto veei je
ulprave,ný oelst, 2 § 393 cit. zák.
sama žalobkyň a, že zmenky boly vyžiadané a dané
tým del'om, aby v prípade neplatenia arendovného mohla byť
pohl'adávka na základe nich rychlejšie uplatnená, a že arendátori boli
povinní arendovné platiť iha proti prezentovani" zmeuky a len do rÚ'k
toho, kto mal zrn enku v držbe, u,znáva sama súvislosť ,spornej zmenky
s pohl'adávko'll' z arendovného, ktorej sa zabaveni'e aspoň čo dO' základu
týka.
V tom prípade, predpokladajúc, že skutočne spornou zmenrkou krytá
časť arendovného bola predmetom platebnej zápovedil o čom bude
d'alej reč - bo'''a by nepochybne daňová d"žnička yd, Gizela Q, povinná
p o' s de len í platehnej zápovedi vydaf daňovému veritel'ovi spornú
zmenku, čím by mu boladaná aj možnost' zabaviť zmenku pod',]'a § 385
cit zák.
.
Keby bola tedy do arendy dávajúca eedovala Droví ]ozefovi E.
zmenku resp. touto zmenkou 'kry tú člastku arendovného po tom, ČO jej
bola doručená p'latebná zápověd', - a jestli bola skntočne táto čiastka
arendovného zabavená, bola by tak učinila di,spozídn zakázanú pod!'a
odst. I § 383 cil, zák., ktOfá je preto neplMná a ktorej neplatnosf by
žalovani, hl'adiae na ,ustanovenie odst. 2 § 14 zmenk. zák., právom by
mohli uplatňovať tak proti Drovi' ]Qze!ovi E" ako í proti žalobkyni ako
postprotestným indosatárom.
Pre riešenie tejto otázky však nebol zistený potrehný skuDkový stav,
najma o tom, kedy bola doručená platebná zá'Po'ved' postprotestnej indosantke yd. Oizely O. a kedy bola spomenu,tá pohl'adávka eedovaná resp.
kedy bola zmenka po proteste indosovaná na Dra Joze!a E, (Srov. rozh.
Úr, sb. č. 2486.)
Zabaveni'e je vykonané ,už dQrurčením platebnej z,"povedí poddIžnÍkom do kh rúk (odst 3 § 383 zák č. 76/1927 Sb, z, a n.) a púhe 1'ostproteslné i,ndosovanie zrn enky nedáva žalobkyni právne po'stavenie maFtera zmenky, ktarý ju nadobudol.n o r m á I II Ym indosamentom. Len
proti tomuto by bolo treba dokazovať, že prÍ' nadobudnu,tí zmenky vedel,
že zmenkou krytá pohl'adávka bo],a zabavená.
Ak

dovodzu~e

výlučne

Mimo toho však treba vyriešiť otá'zku, či je pIatebnou zápoved'ou
zlO. októbra 1931 postihnutá práve pohfadávka arendovného, krytá
touto zmenkou, h!'adiac na obsah, že sa zabavU'je »pohl'adávka prisl'úchajúea yd. Oizele G. ako daňovému dlžníkQvi' proti L a II, žalovaným
z titulu nájomného (správne arendovného) v sume 8.500 švajeiarskyeh
!rankov, splatné podl'a smluvy« pre daňo'vé nedoplatky 504,485 Kč 70 II
a 7% ieh úroky.

O' . zky či doručením tejto zápovedí poddlžnikom boly zabaven,é len
d!a 10' ktábra 1931 splatné a nezaplatené číaslkyarendQvneho a
d? an~e .kt~ré sa staly pozdejšie sročnými - či výsl~dko~ sporu: večll' d' Ck 16/35 pod!'a ktorého to,tiž žalovam boh uznam podenehO pO' e.
,
, .'
50000 K'
prísl ulo,žl'ť do
, 'mi tam ulplatňovanú zmenkovu I,stmu.
e s_
_' ..
I
vI,nrn:
depoútu, v praspeeh berného úradu v G, z dovodu" teJze P, a,
eho
- su~ ej ",povedi bol nárok štátnej nnančn,ej správy uspokOJeny, nem~z?~
te e~bežne riešif v smysle odst. 3 § 3~7 CÍi~. zák, Žalovaní poddlmmel
P~li totiž p o v i n n í oznámtf exek,učnem~ uradu ,tento s'por. Ak sa, ta!
b talo bolo povinnosťou odvolaeleho, sudu podl a § 225 Osp. dat I,
~~~ d~l'om primeranú lehotu, lebo ide tu o ~ávazné p~ávne us:anoveme,
y
_I kto-re'ho čsl štát 'pristúp,ivší na zaklacde takeho o,znamema do
v smys ,e
"
"h
I x 'k (§ 88
sporu ako vedl'ajší intervenlent má právo nerozluone o spo o"mr a
,
odst. 3 Osp.).
, ' - - byť ',' .
T' m z,"kon zrejme dal na javo, ze zpravIdla nemoze
, neseny
s or bez účasti štátu ako daňového ver;te!'a, najma ked' Je slp~'f.ny rozsa~
~I 'ne'ho práva ktoré štát exekúeioll nadobudol, resp, ked Je sporne,
zaoz
"
. , d'
.
k' 'ou K tomu treba
či bol práve predmet sporu pos!rh?uty a,:o~oul exe uell ' .
.'. ť
oznamenať, že prípadný prejav zastupen statu o tom,. acko treba rozume
P
' zapove
.
'd"I co do
rozsa'hllJ
zabaveneho
práva,
plateb
neJ
.
.
,
' 'd netu
mMe byť preskúmavaný s1'orovým sÚ,~om so zret:1 o~ na to; ze ~o~ané
bernú exekúdu, z ktorej vyskytnuvsle sa sporne otazky su po
~iešiť s vyhradami uvedenými v zákQne Č, 76/1927 Sb. z. a n, (tu srov,

§ 357) Hnančné úrady.
. "
d.'
V d'alšom ,priebehu sporného pokračovani~ bude tak st~W. ",na,. aj

možnosť podať návrh, aby zažalov;;ná pohl'adavka bola slozena

sudu
(odst. 3 § 387 zák č, 76/1927 Sb, z, a n,).
.
.,
Údaj dovolaeej žiadosH, že »pohl'adávka« nebola k vybra?liU. pnkazaná odporuje obsahu eitovanej platebnej zápovedl, lebo v ?eJ. vyslovne
je ob,si,ahnuté, že štát je oprávnený poMadávku I.S p';lpadnym l ,urok~~1
v brať až po výšku, vymáhaných nedolplatkov s pnslU'senstv~m, co P.o' a
s;ále'i súdnej praxi má ten istý účinork, ~ko keby bol~ doslo v sudneJ
exekúcÍ'Í' aj k prikázaniu nároku k vybranm (Sb, n. s, e, 14212).
,.
So zretel'om na vyložené stanavilsko ni", je .spor z,ra,ly na ,koneme
rozhodnurHe, preto bolo treba rozsudok <:dvolacleho sudu' podl a § 543
Osp. rozviaza ť a uložiť mUl ďalšie pokracovame.
čis.

II

15647.

ZmenkOvý závazok manželky, prevzatý za dlh manžela, je bezplatným opatrenim v smysle § 4 odp. por.
(Rozh. z 24. novembra 1936, Rv III 481/36,)
žalovaný požičiaval penia,ze a dával tovar na .úver, Alojzovi P"I Na
k f
ohl'adávky žalovaného, ktorému z toho pro.l! AloJzovl p, vznIkla,
v0~faPmanželka tohoto JuHa p, žalovanému 4 zmenky, na zaklade kto-

1120
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Čís:
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rých dosi,ahol žalovaný záznamu
',1"
.
Alo]za P. a JuHe P. Žalobník mal
za ozn~ho. prava. na n~,~n~"~i~::n~~:i
ko, na lel'nú pohl'adávku ale
. h prh°tr A1ojzOVI P. a jeho rr .
lb'
"
Z IC
ne ,nutd'nosti, ned . h I
e o tato nehnutel'nosť bola ať' ,
OSla o U'SP'Jk'}jenla.
vami. Žalobník domwhal sa ža~ob~~:n:o:hr:~lchádz,ajúCimi zá!ožnými
zaznamenané na nehnutel'nosti ]lI'lt P
,ovanemll, ;tby zal?žné
klade uvedených 4 zmeniek b I e,' ,v P;O&P,:,:h zalovaneho
účinné a aby žalovan' bol' ? o ,vyhlasene VOCI žalobníkDvi za
hnutePnosti Julie P. v ~oradrovI~nYI trpeť uspokoj~nie žalobníka z
-s t o I i c e žalobu zamietol O ~e , ~ast~ou'~Ohl'adavkoll, S ú d p rve j
zme,nH a žalobe vyhovel.·
va . a c, S u d rozsudok ,súdu I. stolice
Naj'vyš"s I S u'd d'DvolaCÍU žiadosť zamieloL
D,óvody:
Odvolací súd správne uznal že 'Cl
.,...
•
-skrátený bezoplatným konanímd.l'žní,gk PJ~~iucl zalobnlik ak~ vedlel' bol
y pos}edných dvoch rokoch pred vzneIením e :': -: vJko~anJ~ nesporne.
J~mneho p:lneni'a podpisala žalované,
odporu - ,tJ.m, ze bez vzázaklade bolo na jej nehnutel'nosti zrnu zmerrky ,a~moz~!Ia, ~·by na kh
speoh žalovaného,
aznamenane založne pravo v pro-

f

Už na základe ,smerodainého skulkov'h ,t
' '"
.
odvolací súd musel vyhoveť žalobe' D e s ,av", a pocR,a § 4 oclp. por;
bezpodstatné a bOlo preto zami,etn~'Ťé. ovo ame zalovaneho je zrejme
čís. 15648.

V § 30 ,Č. 3 konk. por. stanovená'e rá "
.
,
,
konat v úmysle skrátiť veritel~ov a že ctn!h I? t wta dboontnlenka, ze d1žnik
známy.
eJ s rane I tento jeho úmysel

(Rozh. z 24. novembra 1936, Rl' III 582/36.)
Žalovaná Mária P poži'čal
k
15.000 Kč, na ktoré j~j dal zm~n~;o NU', 1~~f~VOj'~l1!U! tesťovi Alojzovi P.
žený záznam záložného r<lva na n' a z~ a.~ tychto zmemek bal 1'10žalo,vanej Márie P. _ V~Oku 1934 e~or;u~:lnos:lach Alojza P. v prospech
Spravca konlourznej podstaty Alo'
P d AI~Jza P. u,valeny ko.nkurz. vanej MárH P. aby záznam zálo
o,mahal sa z~labou proH žalozený na nehnutel'nostiach AloJ' zpne o prava po, výškU! 15.000 Kč 1']-0hl'
'.
za . v praspech zalovane1i M"
P b I
vy 'aseny VOČI konlmrznej podstat Al,'
Jane . o
p rve j s t o I i ce žalobu zamj'etal ~ . oJza P', za, bezú6nný. S ú d
prvej stoHce zmooi,1 a žalobe vyhov~1. cl v o I a c I s u d rozsudo.k súdu
Na] vy š s' I, S u·
'd dovolaciu. žiado,sť zamietal.

F\'

D·óvody:
Predmetom tohoto sporu soÚ len rá
'k
'
spame v posledn' ch dvoch fO . P vne u ony, upadcu Alojza P. nekOCh
80 žalovanau ak~ jemu blí7JkoU
b pred ,uvalenrm konkurzu sjednané
,
asa ou v smysle § 35 konk. par. ža-

íobnlk ako správca konkurwej pod,staty v.6bec nemusel dokazovať skracovací úmysel úpadcav. Nebolo sporné, že napadnutým úkonom úpadcu
ostatní jeho veritelia boli skuto-čne skrátení. Pokia!' odvalací súd neústí!, že by aclporovaný úkan úpadcu bol bezoplatný (§ 32 konk. por.),
bolo treba k úspechu abrany žalovanej pro.ti zbývajúcej časfi. žaloby,
založenej na § 30 bod 3 kank. por., aby žalovaná dakázala, že jej v dabe
odporovaného úkonu úpadcov úmysel skráfi;ť veríte!'ov nebol známy ani
známy byť nemusel, najma že ju -neohťa~Utje ani zavi,nená neznalo:sť
lohoto úmyslu Úipadcovho. V tomto poslednom smere žalovaná v davolaní nevytyka n·edostatok vzťažného skutka,vého tisten'ia v napadnutom
rozsudku, v ktarom odvolwcí súd bez lormálnych váJd ústil, že ža,lovaná
nevyvráUla právnu domnienku, že znala skracovad úmysel úpadcu.
Preto sú ostatné námietky dovolatel'ky pre riešeníe spom nerozhodné. Najvyššísúd sa ními ani padrabn'e nezaoberal a neopodstatnenoÚ
dovolaciu žiadosť zamietol.
čís.

15649.

I. Nie je prekážkou sníženia smluvného plnenia podl'a § 8 zák. č. 121/
1921 Sb. z. a n.,
strany pozdejšou úmluvou, uzavrenou po 1. januári
1919, vylúčily moŽl1osť sníženia ako aj zvýšenia tohoto plnenia.
II. Snižénie úplaty podl'a § 8 zák. Č. 121/1921 Sb. z. a n. mMe sa
stať len po úprave úplaty poct!'a § 1 a nasl. cit. zák., a to len po hranicu, určenú smluvou, uzavrenou pred 1. januárom 1919.

"e

(Rozh. z 24. novembra 1936, R IV 442/36.)
EXiploatantka I'esa fi,rma P. ži'adala v smysle zák. č. 121/1921 Sb.
z. a n., ahy bOola ,snížená úplata dohodnutá úmluvou z 15. ll. 1930, týkajúca sa dreva, ktoré má byť dobývané z lesov firmy L. po'cll'a smlúv
z 13. augwsta 1919 (správne z novembra 1918) a z 3. apríla 19-14. Proti tomu bráJnila sa majiteľka leso'v firma L. tým, že nie sú dané padm1'enky sní,ženia úplaty v smysle zák. č. 121/1921 Sb. z. a .o., lebo strany
smluvou z 15. lebru,,,ra 1930 pevne stanovUy ceny dreva dobývaného
z lesa pro Iuturo a vyl'Účily mo'žnosť sniženia ako aj zvýšenla tohoto
plnenla. S ú od p rve j s t a l' j. c e žiadosti lirmy P. vyhovel a úmluvou
z 15. febru"ra 1930 stanavenú úp-latu sniži\. Rek u r z II Ý S úd rekurz
fÍ'rm y L. zamido 1.
Na j v y Š š í s úd zmšil usnesenie nižší·ch súclov a uložÍ'! súdu \.
stolice, aby ďal<!j pojednával a znovW razhodnl.
D,6vody:
Ní'žšie súdy odóvadnHy, z "ký,ch pri6n uznaly smlwvy, o ktoré tu
ide, za také, ktoré buly uzavrené pred 1. januáorom 1919. Sml""va vznikne
už tým, že sa do,tyčne právneho úkonu slretne aferta kontrahento'va
s prejavom druhého kontrahenta o jej prijatí, a nie teprv pojatím smluvy
do lí'stiny.
Civilní rozhodnuti XV1I1.

71
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.-

čís.

15649 _

V dohode zo dňa 15. februára 1930 strany tiež uvádzajú (v bod
"Mit Riicksicht darau,f, da,ss das Oeschaft bezllglkh der oben Wdenn""
Waldtelle berel.!s lm Jahre 1915 resp. 1918 zustande kam« »da
der 10rmeHe Vertrag hiiTISichtHch der WaldteiIe O. und V. er~t im Jahre
1919 stJhslert wurde«, a ta.k aj d?volacia rekurenlka v onej do hode h!'adela na smlu,vy ako na take, ktore boly uzavrené pred' 1. januárom 1919.
Správne je stanoviskO' súdov nižšich stO'lk aj v tom smere že d
hOdu z 15. fehruára 1930 nemožno ,pok],adať za novú
'na k"t o~
hy~a clovan>:
'(
"za
kon nevz.ťahoval, a,le za úpravu úpI>a.ty
oru
smluv uzavrenych pred 1. januárom 1919«' v tomto smere "p'oukazuie
Na'jv>:~ši súd ni'e;len .na obsah t~jto dohody:: ale aj na vý1poveď sVE~dka
Fra~hska M., byvaleho rradl,t~la ~o,:o1aeeJ rekmentky, pod!'a ktorých
star~ smluvy.zostaly v platn~stJ:.vyjmuc ustanovenia o cenách, na miesto
ktoryeh "astupI,la spomenuta uz umluva (dohoda).
. ď:Stanov~~ko. súdO'v n.i,žškh stoIk, podl'a ktorého nemože byť prekazKoU ~nr:zema smlUlvneho plnenia pocl!'a ziik. č. 121/1921 Sb. z. a n.
okol,nost, ze,. str~ny v smllw:, z !5. lebruára 1930 vylúčHy snád' mož ..
nosl ta~ STIIzenm ako aj. zvysema. tohoto peňažného plneni'a, neprieči
sa Jasnemu a nepochybnemu zneum alebo smyslu citovaného zákona.
. Predpi,s § 2 cit. zákona prichádza v tejto veci v úvahu natol'ko že
pn posudzovaní, prim~rano~ti úplaty treba hl'adeť aj na ceny, za kloré
k exploataol lesa opravneny sám drevo d'alej predával. Pri tom a-Ie bolo
úlohou súdu všímať si celkového stavu vecí s toholo h!'adiska. Preto
z?'k~lno.sti sa!,,'ej, že ži,ada!el~~a z ~r~itého množstva dreva predala
snad Iste mnozstvo za ceny vyssle nez umluvou z 15, lebruára 1930 vo"í
?ovola.cej rek~rentke určené, ne~ožn~ oduzmať nárok žiadatel~ky na snizeme upl'aty umluvou stanovene1, .!ced z celko'vého stavu vecí zi,gteného
súdmi nižškh, st~lk na ~áJkla-d:e v~po~edi sveclka E. a posuldk~v znakov,
Ide na Javo, ze zladateIka pn pInem smlUtvy v roz,salIu modili'kovanom
úmluvou z 15. lebruára 19,30 utrpela by za 3 roky stra-iu vyše 500.000 Kč.
, Účelom z~kon~ Č, 121/19121. Sb. z. a n. bolo odsnrániť aspoň čias
toene nebla~e. a d aleko~tahle nasledky, ~toré vznikajú v mnohých prípad?ch lesne~u ho'spoda~stvu. z dlh?dobych smlúv o predaji dreva ujednanych v doba-ch' predvo~novych. Tleto nás],edky nepriaznive vlívaly na
na-cln~ prev,odzovanie .lesného ~ospodárstva, :ebo majite!' lesa pTi abnor~alne mzkych cenach, ktore d'o,stal na zaJklac!e drlev ujednaných
smluv, nemoho,l venovať potrebné čiastky na zalesňovanie oehra-nu
~e~a atď. (srov. clovodovú zprávu' k cit. zá!k01m). Ked' ceny'dreva po
sta:nom prevrate prudko stÚlr:ly, tento mimor;adny zisk - pravdaže
v ramel us~a~ove,m~.§ 8 c~t. ~a'kona - mal prejsť k dobru majHel'a lesa
a tak umo'zmť d alsl,e racloualne ho'spodárenie .

.Y

~ 8, dt. ziiko,~a bola daná možnosť aj exploatantovi domáhať sa
smzem~ up laty, aV~,ak z ~stanovenia odst. 1 tohoto §u veeIej 'súvlsl,osli
Ide na pvo, ze SDIzeme uplaly mohlo sa stať len v dobe nasledujúcej
p~ úprave úplaty v sm}'sle ~i,t. zákona,. a podl'a hore vyloženého úm}'slu
zakonodMca len do hranIce určenej smluvou uzavrenou pred 1. ja-

-

čís.

15650 -

1123

uárom 1919. Úmyslom ziukonodareu bolo v prvom rade pomocť ma"-te!'om lesa z neblahýoh pomerov dlhodobými smluvami vyvolaných;
~riečilO by sa však smyslu tohoto zákona, keby na jeho. zá,klad,~ mala
byť upraven~ úplata v miere, ktmá by v pomere k smluvam starslm (to
jest z doby pred 1. januárom 1(19) mala byť určená v neprospech ma. jite!'a lesa.
.
,
,
Dovolacía rekurentka tvrdIla v dovolacom rekurze, ze podl a smluvy
z 13. a'llgu'sta 1919 (pod!'a správneho sta-novi~ka nižších súdov z ~o
vembra 1918) bo,ly ceny dotyčne lesa O. určene sumou 1.858 K, dotycne
lesa V. sumou 2.000 K. V prípade, že by Helo skutočnosti pravde zodpovedaly, nemohly byť úplaty doty~ne dreva ~ých.~~.'esov. sní,žené pod
Heto sumy a sťažnosť rekmentky, ze usnesema mzsI?h sudov v tomt?
smere priečia sa smyslu zákona, obstála by pred pravom, a tak dan~
by bola tu nezá!konnosť pod!'a § 46, odst. 2 zák. č. 100/1931 v Z'llent
čL V zák. Č. 251/1934 Sb. z. a n.
Pretože nižšie súdy doJyčne týchto smlúv po teito stránke nezistily
skutkový stav, kh I1s,nesenia sÍl tak nedostatočné, že kh bezpečne nemo~no ani preskúmať (bod h) § 41 zák. čís. 100/1931 Sb. z. a n.), bolo
ieh preto treba zrušiť v smysle § 43, odsl. 2, 3, § 46 zák. úso 100/1931
Sb. z. a n .
čis.

15650.

\, Ustanovenie § 23 zák. 'č, 131/1931 Sb, z. a n. - pod!'a ktorého
pred pracovnými súdmi je ad"okát~~e ~túpenie vy1účené v ~oroch:
ktoTých predmet nemá hodnotu vyŠSIU nez 1.000 Kč - vzťahuJesa. aj
na spory, v ktoTých pojednávajú okresné súdy na miesto pracovnych
súdov v smysle § 42 zák. Č. 131/1931 Sb. z. a n. a ktoré boly zapocaté
po účinnosti zákona č. 251/1934 Sb. z. a n.
ll. Závad v zmocnení všima si pracovný súd v smysle § 19 zá~.
Č. 131/1931 Sb. z. ,a n. (a § 110 Osp.) z úradu. K zá~adám zmocnema
patrl aj okolnosť, že ako zmocnenec vystupo~al '!,dvokát v spore, vV ktorom je advokátske zastúpenie pod!'a § 23 zak. c. 131/1931 a cl. IV,
odst. 2 zák. Č, 251/1934 Sb. z. a n. vylúčené.
(Rozh. z 24. novembra 1936, Rv IV· 478/36,)
N a j v y Š š í s úd rozsudky oboch nižšíchsúdúv zbavn účinnosti
a vrátil vec - s úpravou ,na nové pojednávanie _. súdu I. stolIce.
D6vody:
Pod!'a § 23 zilk. čís. 131/1931 Sb. z. a n. mozu sa strany dať .pred
praco'vným' súdom zastupovať každou svojpr~vnou osobou, kt?rá Jé
schopná p'red súdom konal', a v sporoch, ktorych predmet nema hodnotu vyššiu než 1.000 Kč je vY'lúčené zastúpen!e advokátom. Podl'a
čl. IV, odsl. 2 zák. čís. 251/1934 Sb. z. a n. pl'atf tolo u'stanoveni'e o za71'

~ Čis.
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stUJpovaní strán pred súdom pracovným tiež
pre s:pory, v ktorých poJednávajú okresné súdy ,na miesto súdo
Čí,s. 131/1931 Sh. z. a n. O tak' s or . v praco~nych pod!'a § 42 zák.
žalo~an~m nedoplatku mzdy, kt~r/nie I.~e~ l~~ío a~~lobnlk sa domáha na
zah~!eny za účínnosti zákona Čí,s. 251j191 Sb 1.000 Kč,
K a s~or bol
zahaJ~llle sponu, dostavH ,sa za žalobníka advokit zň a;. d termInu na
,vor. II olf W., ktorý
predmesol žalobu a žalobníka zas tu' 'Ova II
pred súdom I. stolice. Žalobník sám fa 'P~"ect"., d alslch 'PoJ~dnavaniach
Hce nezúčastni,I. Zastu,povanire advokátdm ~a~ama,\red s~9°n; I. sto~ebol žalobník pred súdom I. stolke v6bec O? vs~k ,vyl~ucene a tak
Je celé pokračovanie jak rpred súdom I. sto],~ast~p~ny. V dosleclk~ toho '
dom rp'fevedené nezá<konné. Bolo preto v smy~~~ §a 3t~~oč~volaclm SúSb. z. a n. a §§ 540 a 505 Os .' okr
' .
.:~,' .IS., 131/1931
rozsud'ky zbaviť účinnosti.
p p
ačovallle pred ntZSlml sudmi a ich
P?d!'~ § 19 zák. Čí,s. 131/1931 Sb. z. a
cov~y
sud z úradnej povinnosti závad v
nenta patrí aj okolnosť že osoba kt '

na'
,
vo
.
z' § ll? Osp,. vSll,;a SI prakmocnem. K zavadam zmocje k tomu oprávnená ~lebo z'" _' ara a o zmocnenec vystupuje, nie
,
,
" e Je zn zaslUJpovania
l'č
.
d
vy II ena. V takom
pnrpade ma súd povoliť k odstrán'
hotu a po Ul ]. nutí leho
,emu ne ?stat~u zmomenila krátku lepod!'a ustan:'I~ia § 1I O~s~esc-:o o~stranem nedostatku pokračovať
pod!'a týchto predpisov pokr~čo~a~. pre o na súde I. stolke, aby v spnre

čis.

15651.

"
.
Okresné nemocenské poisťo
ktoré boly vydávané proti ich ; : me su povinné

azu.

platiť lekárňam lieky,

(Rozh. z 30. novembra 1936, Rv III 463/36.)
Žalobu firmy Z. ako cesionárku lekárnika B h·· .'
.
? umlla s. proh okresne]
nemocenskej poisťovni v T o a I t ' .
s ,ú d ~ zamietly, o d vol ~ c;' úaden~e ?danych I;ekov o b a níž š i e
sud
tento skUltkovy' stav'
. y~hto d'Ú vod o v: Odvolací
k' Zlsfuje
.
.. O-I'enOVla
zal ovane]' ok
.
r~sne], nentocens eJ 'POlrsfovne odobrali Heky im lek', " l '
cembra 1933 z lekárne Bohumi'la Š ar~~
,0va~eJ rpredrpI'sane. do 1. deBohumila Š. odohrané lieky zaplatil~ ~ ~aovana str,ama do teJ dorby od
sdelila žalovaná BohumilovI' s- 'e . nrpllsom zO dna I.. decembra 1933
I '
" . , z mu zakazuje exp ď' r k
ekarne pre svojich členovo vyhlášk ' I '
e I,ClU I'e ov z jeho
liekov z lekáme Bohumila' š v Y z~ ~vaneJ stfa'~y, o zá:kaze odberu
ly
lekárov žalovanej strany So;naK~es:nf b: v čekarnach ordinujúcid1
rých zaplateni,a sa domiha, vyd"~é z~ ~ y~e J~ zl'stené, že lie~y, klodecembri 1933. Tento sku,tkov' st
~ Y,z ekarne Bohurmlh S.po 1.
k tomu, aby žaloba bol a bez kIž ,av s ,ač!. k rozhodnuhu sporu, najma
a to bez ohl'adu na to či J' e al ~eh~ d alsle~o dokazovan,j,a zamlelnutá,
neného za žalovanú st~anu (~er~~e,~~ ~~ pravnO',;, dovod~ nákladu Uči
mf za zákona či na do o 1 b
,em), ktora povInna bola ho uči,
v (e ezpravneho abohatenia. "'espDrný zákaz

I

zt

z 1. decembra 1933 vylučuje oboje, ako vylučulje vúbec dovodnosť žalobného nároku voči žalovanej z akéhokO'!'vek iného rprávneho dovodu.
Nie! totiž žiadneho zákonného ustanovenia, pocl!'a ktorého obecenstvo
hola by obmedzené na odber bekov v určítej lekární, najmá v tej, v obvode ktorej je bydli,sko alebo sídlo o·soby, ktorá Beky ,potrehuje a neobsahujú takého ustanovenia naj-ma zákony o nemocenskom a sociálnom
poistení dotyčne nemocenských poisťovní, ktoré sú povinné za. zá!kona
svoj,m členom (poilstencom) poskytovať lieky (§ 95 zák. č. 184/1928
v znení nar. č. 112/1934 Sb. Z. a n.). Naopak ust"noveni'e § 67 a),
odst. 1 nt. eJ cit. zákona ponecháva ím úplnú vo!'nosť, od koho a ako
budú odoberať lieky. Naprotirtomu niet zákonného ustanovenia, ktoré
by zavazovalo lekárrniika vyclávať požadované lileky na dlh, okrem výnimebného ustanovenia § 127 zák. čl. XIV:1876, pod!'a ktoréhO' mu,sí
I,ekárnik vydať aj na dlh taký \Í<ek, keď je na recepte lekárom vyznačené, že pre nebezpečenstvo Bek treba aj na dlh vyclať. O taký prírpad
však v spore nejde, lebo žalohkyňa netvrdí, že by bol Bohumil š. taký
potrebný li'ek vydal. pod;]'a toho žalovaná strana mohla slobodne určiť,
ocl koho chce lieky odoberať a nebola obmedzená odoberať ich len z lekárne Bohumi,!a Š. Ked' mll' prírpi,som z 1. decembra 1933 o~námila; že
zakazu,je vydávanie liekov z jeho lekáme pre svojilch členov - ČO nič
iného neznamená, než že za heky vyžiadané z jeho l<!kárne na jej účet
nezapl<uti, ako 8'a do tej doby dialo - , dala tým zrejme najavo', že nechce, aby za ňu nejaký náklad čí,.IirI, a ak t<uk preca robil a lierky na dlh
vydával, robi,! tak na svoje ri,úko. SvoFm dopi'som z 23. deeembra 1933
dal sám dostatočne naq<lJvo, že je si ved.omý, čo zá'kaz z 1. decembra
1933 znamená, že proti v,6li určirtej osoby za ňu náklad robiť ne-smíe.
Tým je aj nMok z be'Zd'ovodného obO'hatenia vylúčený, lebo sú tu, osoby,
ktoré Heky objednaly a odobra],y a od ktorých maže Bohumil], š. po'žadovať zaplatenie. Z týchrto dovodov je akékoI'vek, stranami v spore navrhované dokazova,nie ",bytočné a pre riešenie spom nerozhodné a' bo!o
preto aj pomilnuté. Je nerozhodné, či Bohumi,1 Š. bol pre nesprávne
expedovanie liekov trestne stíhaný; táto okolnosť može v kladnom prípade byť len pohnútkOlf ža,l,ovanej strany k ztikazu vydávani,a liekov.
Práve tak je nerozhodné, že ža!o-vaná strana vyhláškami v ,Jrdináciach
svoji'ch lekárov oznamovala svojimčl.enom zákaz odberu Iiekov od Bohumi,la š., kbo svoju ,"ol'u dosta,točne prejavilra zákazom jemu: samému
doručeným. Nebolo preto tiež potrebné k námi-elke žalovanej strany
zi:sťovať, či skutočne Heky v ži,adanej protirhrodnote boly z lekáme Bohu"
mí,la Š. vydané.
N a j v y Š š i s ú cl' dovoladru žiadosť zamí'etol, lebo nespozna! zákonného dovodu, aby rozsudok odvolacieho súdu bol zmenený al'ebo
rozviaza-n ý.
čis.
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nedospělým účastníkem slavnosti rozbitou žárovkou.

tfetlm osobám

(Rozh. ze dne 2. prosince 1936, Rv I 2675/34.)
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Žalobkyně přednesla, že byla poraněna na slavnosti pořádané tělo_
cvičnou jednQtou S. střepinou skla ze žárovky, již po ni hodil šestiletý
účastník slavnosti František B. Zranění to způsobilo jí ztrátu oka. Stře

piny skla byly podle jejiho tvrzení ze žárovek, jichž bylo použito za
ve střelnici. činíc za tento úraz 'Odpovědnými pořadatele slavnosti,
domáhá se na ní ch náhrady způsobené ji škody. žaloba byla zamítnuta
S'O u d Y vše ch tří s t o i i c, ne j vy Š š í m s o ude m z těchto
terč

důvodů:
P'Oněvadž podle zjištění se stalo zraněni žalobkyně tím způsobem,
že šestiletý František B. zdvihl se smetiště střepinu skla a hodil ji, při
čemž byla žalobkyně zasažena do oka, a poněvadž v těch místech též
již od dřívějška ležely střepiny skla, nes'Ouvísí poranění žalobkyně s provozováním žárovkové střelnice na dětské slavn0'sti tehdy pořádané,
když žalobkyně nebyla poraněna při stříleni a když střepiny skla byly
tam také již od dřívějška. Příčina poraněni žalobkynina nes po čivá v t'Om,
že byla provozována střelnice, nýbrž v tom, že na smetišti ležela stře
pina skla, že ji František B. zdvihl a jí hodil. Je proto bez významu, že
ona slavnost nebyla ohlášena okresnímu úřadu a že v oznámení obecnímu úřadu nebylo uvedeno, že se na oné slavnosti bude provozovati žárovková střelnice, a nebylo třeba pwvádětí důkazy místním ohledáním,
znalcem obom zařizování střelllic a vojenskými předpí;sy o zařizováni
střelnic, ani dotazem na 'Okresni úřad o to 111, že žárovková střelnice jest
zařízením nebezpečným a pro dětskou slavnost se nehodicím, že jest
v podstatě totožná ·se zařízením vojenské zápalkové střelnice a že nec
byla učiněna náležitá opatření bezpečnostní, jichž provozováni takové
střelnice vyžadovalo. Rovněž by bylo :lbytečné prováděti, důkaz svěd
kem Jo,sefem V. o tom, že i v dřívějších dobách toto zařízení střelnice
ohrožovalo okolí a že nebyly ukli'zeny ústřelky žárovek. Jest jen uvažovati o tom, zda žalované stíhá odpovědnost za to, že v místech, kde se
ona slavnost konala, byly vůbec na onom smetišti střepiny skla. Za to
však nelze činiti odpovědnými pořadatele slavnosti, neboť na žádném
výletě nebo zahradní slavností nelze zabrániti tomu, aby se neoctly na
zemi str-epiny skla, kameny, proutky nebo jiné předměty. Střepiny skla
ležící na zemi nejsou samy o sobě věcmi nebeZJpečnými a je nemístné
srovnávati je s třaskavinami používanýmí při vojenských střelnicích, ale
v rukách šestiletého dítěte může se téměř každá věc státi nebezpečnou
pro dítě samo nebo pro jeho okolí a musí proto takové dítě býti stále
pod dozorem dospělých osob, kterým péče nad ním podle zákona pří
sluší, nebo kterým byl dozor ten od nich svěřen. Pořadatelé slavnosti se
o šestileté dítě starali nemohou. Nelze přece žádatí, aby za každým dítětem šel pořadatel slavností. Když pak na oné slavnosti byly po skončení střelby odpadky i str-epy z vystřílených žárovek odstraněny na
smetíště, kam se vždycky takové odpadky dávaly, bylo učiněno se
strany pořadatelů oné slavnosti vše, čeho bezpečnost žádala, a nemohou
býti činěni odpovědnými. za to, že šestiletý František B. vlezl na ono
smetiště, vzal tam kus rozbité žárovky a jím hodil tak, že byla při tom
žalobkyně poraněna.

čís.
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'I 296 obch zák předpokládá, že kvitance je pravá a
, •
•
Ustanoveni e.
podepsána osobou oprávnenou.
..
' .
I 'ník který platil přínosei neprave ~ttane~, zpr~sťu Je se Um
, dIU~uuÍen, :nohl-li důvodně míti za to, že kvttance Je prava.
(Rozh. ze dne 2. prosince 1936, Rv Jl 1202/34.)
... f

Proti žalobě, jíž se žalupcl

m:r a

d
·há zaplacení kupni ceny za
?ma . , dl h za lati! Josefu

~~~~~~~t~IOýd~JIl!:to::;~~:~~i~::~~~:~~:~fl~:f,ir~~
~:w:ré~I~C~P
proto zalovany o'pra)vn~n I p~_ a
vyhověno s o u d
vše c h t
bylo
, ht
s t o I i c, n e j v y S S I m s o ude m z tec o
(čl. 296 obch. zak:;. a o' e

Y

fl

důvodů:

. k 'd, okládá že osoba, jíž bylo pla, bo'u opl·a·vne'nou V 50UUstano,vení čl. 296 obch. ,za. pre p
.
.
o podepsanou o s o '
.
ceno, přinesla kVItanCI I'rav u,
d' . a osobou neoprávněnou. Aby
zeném I'řípadě lby!~. k;;ta~~~néb~ er::aceni kupní ceny pro žalující
žalovany dosáh u I~ u. r _ , hl důvodně míti za to, že kvitance lest
stranu, mUSIl by dokazah" ze mo, . "·,telem že při zkoumáni oprávpravá, že tedy plahl o,sobe zr;'0cnen; ~~~ o atrnosti. Po této stránce
něni přínosce kVl~ance pou~11 p~tr~ ,'i ~oumání' 'kviitance jest násprávně odůvodňule odvol1acI "S?U " z~ pr
sána ·en ·ménem ce s, padné, že k,:itance jest pod razltk~;n frrm'y t~:~~ě st~·ně lnapsal tento
tujícího, t~nz uJ?dn~1 ~O~~\ kter~~~ě~~~~ pak na pro~iSu objednávky,
vedle s pnpO]enll:' c;s a e e. onu.. t ápadně vytištěno, že zástupcí žakterý byl odevzdan zalova~emu,.!~s r,r
.
ro firmu měl býti žalolující firmy nejs~,:,.oprávnet, p;l]~ma~/;~~~~1 ~bjednávku, protože j~d:
vaný tun 'Opatme]s!. Neom ouv~. :'.' k (5 února 1932') do dne dodam
nal v chvatu. Vždyť ode dne, O' le ,nav y.: '., ti ob·ednávku a říditi se
přístroje (tO. února, 19,32Lm~lmoznost Slbprei~~al 'Oh Josefa M. doklad,
podle ní. To ho melo pnmet.1 k tom:, a;tměl dbáti i když byla kvi'O rozsahu jeho plné r,rWCI: Tet? op~ ;nos I
o atř~na jejím razítkem,
tance napsána na.l'aplru fIrm:y zalujlcl :~~~~~iiav fouzeném připadě, kde
protože rozhoduj1Cl Je~t podpIS. ~~ac. dny' potřebné opatrnosti, neprávě podpis pod razllkem le~t ,a n,apa
,.
, může se odvolávati na svou duveru pn placem.
čís.
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částka připadající ~ z~ýšení převodní~? r~t:::o~~~: § ;~!a~;

zák. pro opožděné ohlasem smlouvy nepozlV
nemovitosti.

259/36 )
(Rozh. ze dne 3. prosince 1936, RII'
.
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Niž š i s o u d y nepřiznaly z nejvyššiho podáni přednostní nAř""
o niž byl k rozvrhu přihlášený převodni poplatek
pop I. zák. zvýšen pro opožděné ohlášení smlouvy.
Ne j vy Š š i s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu.

částce,

Důvody:

,Pr? otúku,.~da.přednostního zástavního práva podle § 72 popl. zák.
POZ!va take zvysenl poplatku podle § 80 popl. zák. pro opožděné ohláseDl sn;l'ouvy, není rozhodným, že se zvýšený poplatek podle § 80
popl. za~~ ne~kládá v trest~ímd~~hodko:yém řízení, nýbrž rozhoduje povaha, zvys~~eho poplatku jako ujma,. jez má postihnouti jen osoby po~mne ohlasIlI smlouvu, ale llIkoh Jiné osoby, zejména knihovní vě
ntele, zajištěné na převedené nemovitosti. Nižší soudy proto správně
rozho~~y,' ,že ~ástka, 8.2'60 Kč, jež připadá podle ohlášky berního úřadu
?~ ~vy~eDl pre~odlll~o p0I;latku pro opožděné ohlášení smlouvy, nepo_
zlva prednostlllho zastavmho prava na převedené nemovitosti. Tento
právní názor jest ve shodě i s výnosem ministerstva financí z 26. května
1857 Č. 11.858 al. 3 věstn. Č. 24, otištěným v poplatkovém zákoně vyd.
~ompas u § 72 popl. zák., podle něhož věcné ručení podle toho před
pISU se vztahuje jen k řádnémui :po!pl!atku, nilkoH však k případným srážkám (nestátním), zvýšením, pokutám atd.
čís.

15655.

°

jde
fideikomisámí substituci (fideicommissum eius, quod supererit), omezil-Ii zůstavitel v závěti předního dědice v nakládání se zanechaným jměním a určil-Ii sám, v jakém poměru mají podíly připad
nouti poddědicům a kdo má nastoupiti na místě předemřelého poddědice.

(Rozh. ze dne 3. prosince 1936, R I 1321/36.)
Podle závěti ?mezil . zůstavitel Václav K. dědičku, svoji manželku
Ann~ K-ovo~, v dISpOSICI se zanechanýmí hodnotami tím, že jich směl. a
po~zlvalI tO,hko pot~d, pokud to vyžadovalo její slušné živobytí, a sám
určil, v Jakem !pomeru měly podíly připadnouti poddědícům a kdo má
nastoupiti na místě předemřelého poddědice, Anna K-ová učinila však
universálním dědicem svého jmění Evangelický sbor v P. Pod dědicové
opírajíce. se o poslední vůli Václava K-a domáhají se na žalované pozustaloslI po Anně K-ové vydání předmětů patřících do pozůstalosti po
Václava K-a. P r v Ý S o u cl zamítl žalobu. O d v 0 I a c í s o u d u!o,žil
prvému soudu nové jednání a m2Chodnuti. D ů vod y: Odvolací soud
nesdíli názor prvého soudu, že v daném případě zůstavíte I Václav K.
neuložil své dědičce Anně K-ové, aby zbytek zanechaných hodnot odevzdala buď za živa (§ 709 obč. úk.), aneb posledním pořízením na
případ smrti (§ 608 obč. zák.) žalobcům, neboť opak toho vychází z dosl,ovu nespornéh? projevu zůst~vitelova .. Že zůstavitel neměl úmyslu
prenechatI ltbovuh Anny K-ove, chce-lt odevzdati žalobcům zbytek

1129

ho~not jí zůstavitelem zanechaných, vys~í!á již ,z jehO,pmjevu, že Jeho

dědička může z vkladů a cenných paplru, jez ob?r~' do.. vlastn!ctvl,
s otřebovati pro sebe tolik, kolik sama bude k slusnemu zlvobytI ~o~
tfebovati. Omezil tudíž zůstavitel svou dědičku v dISpOSICI ~~ zanechanyJl1I
hodnotami vyjádřením účelu, k němuž smí hodn?t p,oUZllt, t. j. pouze
k slušnému živobytí, při čemž nepadá na váhu, zoe zustav,ltel po!,ech~!
tano,vení míry slušného živobytí, dědrčce ,same dle jejlh? svedom,~éhO rozhOdnutí, neboť stačí, že vyjádřením 'lIčelu .se ;''yl~cuje lhspo'ce s hodnotami k účelům jiným. Též dikce »vyslovujl pram a nepochy~"i že dědička přání mé splnÍ« a zejména »při tom kladu své cholt ~a
s~J~e, aby veškerá přání v této poslední vůli vyslovená, spI11l1,:, a !"am
nezávratné přesvědčení, že tak učinÍ« on~opravňuj~ k zav:;u; ze zu'st::vitel ponechal své dědičce pouze na VUII, zda se jeho pramm chce nditi či nikoli, nýbrž naopak vede k závěru, že ~ůstavitel tím ~r~jevll
svou vůli, kterou má dědička splniti.. ž; ji tedy, zustavltel k spl~em ~':
vázal, jak to má na mysli ustanove11l §§ ~09.a nas~. ~ §§ 609 a nas:. obc.
zák. Správnosti tohoto výkladu, posled~,I,.v~le V,ac.ava !<-a n~~vedčul.~
též určitost jeho projevu zejmena v pncme us.~novem POdllu, ,pmlz
se maií žalobci zúčastniti na zbytku zanechanych hodnot, a tez :?,
že zůstavitel neopominul ustanoviti prvému ž~lobCl s:rbs~ltut~ pro pnpad předemření. Odvolací soud však přesto, ~e dospe: pn ~ykladu po~
sledního pořízení Václava K-a k opačnému ,nazo!u ~ez prvy soud, n~!1I
s to, aby již nyní o věci ,samé rozhodl, ponevadz vysle~ky dosava~l1Iho
řízení neposkytují k tomu do'statečného podkladu. Prv~ .sou,d tolt~ vy~
cházeje ze svého odchylného stanoviska neprovedl zadnych d~kazu
o vzájemných sporných tvrzeních stran. ~ení ~ejm~n~ dosud, prokazano,
zda hodnoty, jichž vydání aneb zaplacem se, zal!1J1cl t?uto zalobou dumáhá, tvoří onen zbytek, který dle posledm ..v~le Vaclav,,; K-a .!'lela
jeho dědička odevzdati žalobcúm. Zůstalo tudlz nzem v prve StOllC1 neúplným.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu.
Důvody:

Odvolaci soud dovodil správně z obsahu a zněni závěti Václava K.,
že zůstavitel neměl úmyslu přenechati libovůli P?v?lan~ dědičky An,ny
K., chce-li zanechati žalobcům zbytek hodnot, jez zdedlIa pn svem
manželovi, nýbrž že ji, - třeba ne způsobem rozka:zo,va,clIll, ale slo,v~
nedopouštějícimi pochybnosti o vážnosti jeho vů:e .-, zavazal k;' spln.el11
svého (zůstavitelova) pořízení. Právem zdůraznuje soud druhe stoltce!
že zůstavitel - a v tom spočívá podstatný mzdí! po strance skutkove
od připadu řešeného v r01Oh. čís. 12113 Sb: n. s., na něž, ž~lovaný po~
ukazuje - omezil již SVOll dědičku V diSpOSICI se zanechanyn,ll hodnotam~
tím, že jich směla použivati toUko potu,d: pokud, to ~yzad,~valo jejl
slušné živobytí, a sám určil poměr poddu, ;' jakem melY,pnpad,noutt
žalobcům, a kdo nastoupí na misto prvmho zalo'bce pro pnpad, ze by
předemřel. Podstata jeho nařízení spočívá tedy v tom, aby Anna K.
jako přední dědička určité jiné osoby, totiž žalobce rovným dílem po-
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_ • P!ldl~
okolností
jednotlivéh
.,
Jment
nekolika
dlužnlk
- . d
o, pTlpadu
lze prohlásiť k nk
a jednott!ou
te y vedlo nzem konkursní o každ'em upadel
~ zav~du
tomu, aby se podle
zvlášť.

~~/á~ladě jed~,otn~ho ~i:rh~~~~:t:sen~
.

~yh'r~k:

(Rozh. ze dne 3. prosince 1936, Rl 1388/36,)

r

r ,v nekolika
s ,o u cl prohlásil
•
na, Pjmem
dlužnikůk j.ednotn'·'
t.· fmu ~avrhu nekolika
věřitelů ko k .
jednotnou vyhláškou R e k,au o Jec,notnym usnesením vyhlásI'V . n
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21
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navrhu samého se pod' , .•266 ;>bch. zak, u
.. ,
II U ma Jme Jmění Že b
bI r ' ava, ze kazdý z těchto
jlclch ~a~k jako věřitelek, bÝIO sic y '. Y:I solIdárnílll1i dlužníky navrhuto o~vedc.e~o způsobem dostatečn '~n te!lll~o b~!lkan:i tvrzeno" ale nebylo
apl,esvedélvym, čehož bylo třeh
kdyz. dlllzmcl to popírali To J
podpIsu na
v
Ise p I
o Bohuslavu H-ovi 'eh a.:
Y
Jak ;;e z nich podává, v
1
ani není;
Jb fZ
.. a Bohuslav H tvrdí da'l ' aplaceny, Dlužníci ]alOlslav
Jla '
dlmlr H
r Josnf a H.a a B
'
se za dluhy svyc
'h rodIčů
' dlužníků
"
oženv
H-ové e,z ze •...
D
do,zastavy, Nebylo ta'k{osvědéen~r~clh Jen d~ním svých nemovitostí
byl~ neschopnost placení závazků
e ~y u kazdého z těchto dlužníků
:', techlo jednotlivých dlužníků je')Z z • 0110' I Z návrhu se podává že "u
r,,-d
jednotného prohlášení zrejme také
zatíženÍ,
~r~!\r;utno •zahájiti tolik samosi::~~~~su .,na l,mem několika dlužníků,
211,1 U, ovsem v předpokladu že
k .rI~el1l konkursních, kolik je
pro. t~to zahájení konkursu o 'ciJ, u. ~zdeho z mch jsou podmínk
dl'Uzmk
musí dle § 100 konI{ )r předl·'
o jmem .
69 konk ' " T a k'e .k azdy
• .Y
t
: ohoto u,stanovení dovoditi, Že 'b dl ?Zl,Í!, seznanl svého jmění a nelze
se~ Jedllly konkurs, mohli tak uZnitiu~nácl, na J~jl~hž jmění byl prohláJe nOh? )e proto nutné, ab věřit Je ~n za .vsecnny nebo všichni za
prohlasem konkursu stran klždého e~~u~~~~IOZlh
,~~mostatný
na
. a zvlasl,
a ovšem návrh
jej také

ltl~~

5;~i~1Í~~el~e~:ti)J~z.~Iužn!kdm,
~~~II~~%s;'á;l~ft ~valení konkurl~
~

pěti

směnkách ~ ~r z~Jm~na
w~e ~~e~lozenych

•

,

směnky ť

J

c

~ezná
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růzt;é,

~§

KodkU'rs~í

ř)

stran každého zvlášť osvědčili podle § 69 konk, ř, To plyne nepOz ustanovení §§ I, 3, 68, 69, 71 a j. konk, ř.,kde všude se
m
jen o úpadci, tedy jen o jednom úpadci, a nikoli o úpadcíc,h (viz
luvi
také
Bartsch-Pollak, str. 432 a 450), Také ustanovení § 71
ko . nedopouští, ",by mohl býti na
návrhu v jediném
uk
'vyhl
jediným ediktem konkurs na jmění několika dlužníků, když tito
áŠen
samostatnou právnickou osobu
Návrh
je v rozporu se zákonem a tedy
aby o

chybně

komentář
ř.
netvoří společnost představujíCí
věřitelů

základě

řízení
~podnik),
nezpůsobilý,
něm

l11oh10 býti jednáno.
" e j vy Š š í s o u d uiožil prvémU soudu nové rozhodnutí.
D

ů

v od y:

I když dlužnící netvoří příležitostnou společnost podle čl. 266 obch.
zák., lze podle okolností jednotlivého případu učiniti jednotný návrh na
prohlášení konkms u a ,prohlásiti konklUfS jedno,tným usnesením a jeclnot.
ným ediktem i na: několik cllužniků, Rekursní soud odůvodnil 'svůj o,pačný
názor (ve shodě s komentářem \B!artsehe-PoHaMa, str. 432 a 450) tím, že
§§ I, 3, 68, 69 a 71 a: j. konk, ř, Č, 64/31 Sb. z. a n, používá jednotného
»dlužník« a »úpa:dce«, Tento ni<zor sdílí i Voska v komentovaném
vydání uved. zákona: (na str, 260), avšaJk bez bližšího odůvodnění a pouze
s poukazem na § 98 konk, ř. Než z 'Iohoto ustanovení plyne spíše opak,
podle
jest konkurs prohlášený na
dlužníka
se k dědictví neodevzdaJné pozůstalosti a konkurs prohlášený na jměni
projednati
jde
o. dva
úpadce,
a to jednak o přÍl'o.zenou osobu, jednak o právnickou osobu, kteroU při
hlášený dědic pouze zastupuje (§§ 547, 797, 810 obč. zák.), Kdyby společné konkurs ni řízení o různých úpadcích bylo zásadně a vůbec vyloubylo by ustanovení § 98, odstavec 2 konk.
I civilní
soudni řád, jenž v konkursnim řízeni platí obdobně podle § 188 konk, ř.,
použivá mnohdy jednotného
»žalovaný« (na
v § 235, odst. 2
a § 261 a) v doslovu zák, čís, 161/36 Sb, z, a n., §§ 395,396, 3'98, 438
c.
s.),
dopouští za
žalobu i proti
několika žalovaným. poukaz dlužníků na rozhodnutí čís, 7015 Sb, n, s'
není případný, poněvadž tam šlo o nepřípustnost jednotného návrhu na
zahájení vyrovnacího
pro
JSOU
jiné náležitqsti
(§ 2 vyr.
nežli pro návrh na vyhlášeni konkursu (§§ 68 a 69 konk.
Otázku, zda jest přípustné učiniti jednotný návrh na vyhlášení konkursu
na jmění několika dlužníků a vydati o něm jednotné ro,zhodnutí, nelze
ovšem
s hlediska § 187 c,
s. a § 188 konk J"
podle
těchto ustanovení lze po,suzovati jen připustnos t spojení několika samostatných již zahájených právních rozepří a obdobně i několi'ka samostatně již zahájených konkursních řízení. Jest tu však důležité ustanovení § 11 c, ř, s, ve spojení s§ 188 konk,ř" neboť není, důvodu, proč
by nebylo lze onohlO ustanovení obdobně použíti i v řízení konkursním.
V souzeném případě podle obsahu návrhu vznikly pohledávky navrhovatelek protí firmě F, M., jejíž výhradnou majitelkou' jest Božena H.,
(§ 983
zák.), a ostatní, dlužníd prý k nim
z posky1nu,tého

čí,sla

neboť
,něhO
pozůstalústní

odděleně, neboť

čeno,
ř.

,přihlásivšího
různé

ř. zbytečné,
čísla
př.
určitých předpokladtl společnou

ač

ř.)

jmění
vlastně

řízení,

řešiti

nějž

ř.

úvěru

obč.

předepsány

ř.j,

poněvadž

při-

--
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."
ř s ulici ke sloupu na druhé straně,
25 cm nacl zcml a vedly sl~mo p e T d' 'ze vedení drátů odporovy' Sl 8 m
vr lC,
•
a němž jsou upevneny ve.
rr:áhá se na žalované elektrar,ne na~
n 10 předpisům o tom vydaaY,m, ?O N . , " s o U d y neuznaly zalobnt
va cl škody podle § 1327 obc. zak. I z s I
,
hra Y o '
nárok duvod,e'.". po pravu.
I -alobní nárok důvodem po pravu poN e j v Y s S I S U d uzna z
lovinou.
Důvody:
.

stoupili jako spoludlužníci, takže jde O· kumulativní převzetí
(§§ 1405, 1406, 1407 obč. zák.), a hledíc k § 1407 obč. zák má
závaz.ek základ v tomtéž právním titulu jako závazek firmy F. M.
ženy H. Není proto pochyby, že by společná žaloba na zaplacení
pohledávek proti všem dlužníkům byla přípustná, poněvadž i
nešlo o tentýž skutkový a právní důvod (§ 11 čís. 1 c. ř. s.), jde
o podstatně stejnorodý právní a skutkový důvod (§ 11 čís. 2 c.
V konkursním řízení nejde ovšem o výrok, že žalovaní jsou ne"';""
titi, nýbrž i o zjištění, zpeněžení a rozvrh jmění úpadcI! mezi Ho"".L
Ale í s tohoto hledíska není v souzeném případě překážky. Neboť
úpadců jest z velké části společné a veškeré jmění úpadců jest zatíženc
oddělným právem hallk a vyčerpává, když ne plně, tak aspoň z převážné
částí celý majetek všech úpadců patřící do' konkursní podstaty, takže
zjištění a zpeněžení majetku lze výhodněji provésti společn,- a lze vý_
hodnějí zjístití, mnoho-Ii z něho případne do všeobecné konkursní pOdstaty (§ 51, odst. 2' konk. ř.) přesto, že snad kromě převážného odděl
něho práva bank jest jměni jednotlivců různě zatíženo. To není také
překážkou, aby každý z úpadců předložil samostatný seznam jmění
(§ 100 konk. ř.) a by správce konkursní podstaty nemohl přezkoumati
jednotlivé předložené bílance (§ 100 čís. 3 konk. ř.), i kdyby vznikly
rozpory mezí jedno-tlivýmí úpadci, nebof společný správce konkursní
podstaty, zasvěcený do právních poměrů všech ú1padců, může si snáze
opatřiti skutkový podklad pro rozuzlení těchto mzporů. Hospodárnost
konkursního řízení proto přímo vyžaduje soustředění správy konkursní
podstaty v jedněch rukou. Vydání společné vyhlášky o prohlášení Konkursu o všech úpaelcích není na závadu tomu, wby se vedlo řízení o jednotlívých úpadcích zvláš'ť, když by stav věci toho vyžadoval, zejména
naskytne-li se zvláštní příčina nebo důvod k rozdělení řízení podle § 188
c. ř. s. a § 188 konk. ř. Tím také není řečeno, že konkursní soud musí
čekati s vyřízením návrhu na vyhlášení konkursu, až bude věc zralá
k rozhodnutí stra" všech úpadců, a že by nesměl vyříditi návrh straa
jednc.tl'vého úpadce samostatně.
čís.

15657.

Ustanoveni předpisů Elektrotechnického svazu čs., že vedení na bll·
dovách, střechách a železných konstrukcích mají býti zařizena tak, IIby
nahodilé dotknutí při normálním používáni těchto staveb nebylo možné,
jest vykládati jako všeobecnou bezpečnostní normu beze zřetele na výši
upevnění elektrických drátů.
Práce na žlabu u střechy jest normálním použitím stavby.
Elektrárna ručí za opominutí shora uvedených opatřeni při elektrickém vedení.
(Rozll. ze dne 3. prosince 1936, Rv 11473/34.)
Manžel žalobkynin přidělávaje okaJpový žlab na domě byl usmrcen
tím způsobem, že se při práci dotkl neisolovaných drátů elektrického
vedení žalované, jež byly připevněny nad domovními dveřmi ve výši

3

111

v

v

•

°

,
'ši 3 m 2" cm nael zentí, t. j. nad
Připevnění elektrického vedenI ve vyk
' . ' žlabem neodpovídá
"
"mo pod o apovym
,
d . o
domovními dverml a pn
" d ' oužíti podle § 11125 pře plSU
ředpisům, jich~ bylo v tomto pnpa ~:ého. m~sí všechna vedení, ~ter~
~lektrotechnickehc:, svazu. českoslove~dále ta, jež vedou podél verejn~
řepínají volně pr;slupnc prostor~"d -li však o cesty, po nichž JezdI,
~esty, býti n7jmen.e '5 m nad ~~~~ ~i;iti nejméně 6 m. Vol,ná veden;
ovozy, mu SI vzdalenos: ,od,
.
lálo frekventovaných mlstech, Je~
~ odbočky nízk,ého nap;,tl vsa~ nao~~i a Jode v žádném případě nehmz!
nejsOU přístupna pOV?,zum a vereJn
'ch zahradách) maji býti .neJmen.~
nebezpečí ohn,ě (na pnklad v so~!rc~Kh a železných konst:ukclch:,m~J:
3 !11 nad zemI; n~. budovach, s ~~dilé do,tknuti při normálntm pouZlv~m
býti vedení tak zanzena" a?y n~" soud
okládaly umístění elektrlckeho
těchto staveb nebylo mozne. Nlzsl t č ~ Pponěvadž měly zato, že vchod
vedení ve výši 3 'fl] 2'5 cm za do~ta e/;;;em 'sou místa málo frekventodo domu a sOoukroll1~, zahrada lJf~dk ~ahr~di a její plot JSOU ve skut~č~
vaná a povozum nepnstupna. vS,a
odává že před domovm ml
' rušeny zcehoz se P
,
.
.'
i
nosti před d omem pre'
,
,
ozemku j' ež tvoři spOjenI mez
,
. t
a ,oukromem p '
,'m
dveřmi je volne miS o n ·
" t to místo není přístupne poVOZlU
ulicí a vchodem do domu. Nestaó, ze DI b býti vůbec veřejno,sÍl nea že je snad málo· frekve!ltovane; T,;~~~f el{ktrického' vedení výjime~ně
příst~pné, a~y o~praved~~val~ ~~I( při'stupuje ještě, že není ~yhov~n~
ve vysl mensl nez 5 m.
om,
budovách streehach a zeleznyc
ani dalšímu př~dpisu, ž:,.vedenI k n~b i naho.ctilé dotknutí při normálkonstrukcích ma byÍl zanzcno ta I'
y"
Tento předpis nelze vztah~"
'
't'
hl
staveb
nebyo
mozne.
." 3I m p'rl ním pouzIVanI e,:, o
. , v oe umistění vedení ve VySl
vati pouze na pnpady" v mchz J , obecnou bezpečnostni normu beze
pustné, nýbrž jest vykl~d~ÍI lat~ v~~ ch drátů. Nerozhodný jest pro,t?
zřetele na výši upevnent e, e ne Y I ' lobkynin mohl s delším žebn.", h stol'lc na to ze manze za
, .. k'
na'zoru
poukaz mzsl C . .
,"
'.
'Nižší soudy vychaJze]l ta e z " , :
kem dosáhnoutI I ~y~SI?O ~ed~nl.dlužno rozuměti jen obvyklé po~zlvam
že norrnál~ím pO,uZlvamffi .::t~~
o '.sOUI.(), rava žlabu a vůbec uko:n)')
budov aJ mkohl Ulkoly zvlastntl, J~\ J. 'd bích k nimž je třeba zvlas.!které se provádějí v nepravldel~yc m~z~o~o výkladu vYiplývá již. z toho,
zařízení
a pomůcek. Nespravnk?st o ml'ste'nl' elektrického vedení n. a
n ích
.
.
. . d á ta e O' II
"
' P'
že citovane ustanovenI Je n .
láštních zařízení nepouzlva. r~~e
střechách, jichž se ~pravldla ?ez za něco nenormálního, vždyť mUze
na žlabu II stře~hy I:elze povaz?va ;řeba jeho čištění nebo opravy, jakO
_ třeba nepravldelne - n~staÍ1,ro d' Sporné vedení však nebylo tak
tomu bylo v f'rojednáv~n.:~o P~~~n~ií ~ebylo možné. Nerozhodné pro
zal'ízeno, aby I nahodIle J
o

r

I

:.V

-
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tento spor jest, zdali zařizení b l " ,

.

§ 12003 oředpisů Elektrotechnick 'hY o uredne sChvaleno, neboť

'
vana. strana
povinna přizpůsob 't"e o svazu. česko<lo
,"' vens ke'h o
měla r
v,
,
1 I 1 stara zanzení
- I ~anz,e11l ta vady ohrožujíd zdraví neb živ t
.
pr,edl}isI1~
tedy SVUj narok na náhradu škod z bez r' ,o.
.
p. avneho up u nCllmlt
strany. Opominutí kromě' obli aČ~h.
ani její manžel se žalovanou n~b li o porneru " v ?ěmž ani zal'Oh,.,,""
podle zákona povinnost k Dositi~n;1 jest bdezpr~,vnym .Jen .tehdy, .
'
nu J~. ~al1I, stačl ovsem, uKlaa'\-ji',
tuto povinnost zákon všeo,b
něž zákonodárce rozumně moe~ťY' v~~ah':jlcl se ke všem případům na
tr. z. jakékoli jednání neb o . pomysletI., T,: pak zakazují §§ 335 '431
zených následků, jež každ/~~~~~;I, o ~emz Jedn~jící. již podle přiro_
stavu, úřadu, svého povolán'; sv' '" muze ~oznatl, nebo !podle svého
podle svých zvláštních pom~rů e :;I,vnostt, s~eh.o zam~stnání nebo vůbec
nebo zvětšiti nebezpečí pro živ07U:~r se~nah, ze, se JIm může způsobiti
Tomuto zákonnému zákazu Odp~ 'd ,avI, nebo ,tel~snou bezpečnost lidí.
jednání, povinnost by se každ' VI a ~akonny zavazek k positívnímu
jednání nebo op~minutí nevie~f~u~ny č!ověk .zac~oval tak, by z jeho '
Tato právní zásada však do ch "
,akoveto predvldatelné nebezpečí.
nedopatření zmíněného rázu za~~~:.~r~z~ ,I v ~ ~ 29'1 obč. zák., neboť
ddou škodu se mčí, podle § 1311 ~č
,ahrade, skody. Ale í za naho_
431 tr. zák. jsou zákonem kt .o' . ~ak." ~onevadž přeclpi,sy §§ 335
poškození (rozh. čís. 11509' Sb erym )m byh ~abráněno í nahodílém~
kyni za škodu vzniklou z uvede~é~'o sb' alov~na odpovídá proto žalob_
však rozpoznaly správně že tak' F etzpravneho opomll1utí. Nižší soudy
ďl t· S
,e
ran Isek K' ,
sám
II a os l.
ta čí po této stránce
onkáza'.
. m"a Vll1u na s'k odlivé,
nesměl se spoléhatí na uj'ištf, ., h nba to, ze jako opatrný odborník
d'
11l CI Zl oso y nýbrž bylo . h
..
P řed
. prove el1lm práce v blízkosti voln 'h 'I k"
je o, vecl, aby
tncky proud vypojíti. Ježto t k
/ .o e e tnckeho vedem dal elekspoluzavinění. Poměr jeho vín a k neu 1~11" yst v tom spatřovati jeho
stejný, ,pročež poškozený hrad/š;<o~~v;~e.n~o ~alované strany, je příbližně
obč. zak.).
s u cem rovnym dilem (§ 1304
o

Ž
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Pracovní soud nemůže to h dn t'
,
tané, nejde-Ii o pohledávku ;: n?' ou. o po~l~dávce k započtení namlcovni soud podle zálmna o 'prac~~~?~:o;!~~~~~.est povolán výlučně pra"
(Rozh. ze dne 3. prosince 1936, Rv I 1816/36.)
Proti žalobě na náhradu odměn _
'
,
covního soudu namítlo žal' ,Y" pracovl1lho .p o l1leru podané u prazboží dodané žalovaným žal~~:n~ilnc;:u~st~o z~pocte~~m pohledávku za
proti žalovanému převzala P /V' manJelovl,kteryzto dluh žalobkyně
I a c í IS o u d vyho'věl část~čn' ~ sf, u, uznal I?oclle žaloby. Od vozažalovanou č.ástku žalobky . e. o vo afl I?ot~d, ze nepřisoudil určitou
sluší vzájemná pohledávko
jen .~ro,o, ze ,zalovanému družstvu pří
částku převyšující.
o. .{ zapoc em namltaná ve výši
zažalovanou

t

Ne j v y Š š í s o II cl 7.ruŠil pro zmatečnost rozsudek odvolacího
soudu, pokud se týkal pohledávky zaFočtením namítané, a námítku zapOčtení této pohledávky odmítl a pokud se týkal vymáhané pohledávky,
obnoví! rozsudek prvého soudu, V otázce, o níž jde, uvedl v
důvodech:

Zalované družstvo opírá vzájemnou pohledávku, o níž jde, o písemné -prohlášení z roku 1933 a o to, že přísluší družstvu proti žalobkyninu manželovi z rozsudku pravoplatná pohledávka Za dodané zboží.
I kdyby byl výklad správný, že žalobkyně dotčeným prohlášením pře
vzala dluh vůči žalovanému družstvu, anebo Se za jmenovaného dlužníka zaručila, neučinila tak jako zaměstnankyně družstva, toto prohlášení nemá nic společného se samým pracovním poměrem žalobkyně a
na tom niC nemění ani okolnost, že závazek, k němuž se uvolila žalobkyně, byl upraven tak, že od jejího manžela se mají odečísti pro,Vise
žalobkyní již vydělané a jí nezaplacené a že žalobkyně je ještě práva
z případného zbytku dluhu. Jde tu jen o způsob účtovací, žalobkyně pře
vzala závazek celého dluhu svého, manžela, dotčená a uplatňovaná
vzájemná pohledávka se tedy odvozuje z jiného s·kutkového a právního
základu než z pracovního, poměru žalobkynina se smlouvou služební jen
vzdáleně, avšak nikoli právně souvisejícího. Pracovní soud nebyl
tudíž příslušným jednati a rozhodovati o této vzájemné pohledávce
k započtení namítané (§ 1 zák. čís. 131/31 Sb. z. a nař.), a pokud odvolací soud jednal a rozhodl, jde o zmatečnost podle § 28 čís. 3 zák.
čís. 131/31 Sb. z. a nař. a § 471 čís. 3 c. ř. s., k níž bylo přihlédnouti
z úfadu, (§ 411 čís. 7, 477 (1),478,513 c. ř. s. a § 3,5 zák. čís. 131/31
Sb. z. a nař.). Bylo tudíž, pokud jde o do,tčenou vzájemnou pohledávku
k započtení namítanou, napadený rozsudek odvolacího soudu zrušiti a
v důsledku toho v příčině částky 1.055 Kč 20 h obnoviti rozsudek
prvního soudu. ježto o důvodnosti a výši této částky žalobou domáhané
v odvolacím řízeni již nebylo sporu a odvolání se jen týkalo vzájemné
pohledávky, již první soud neměl za započítatelnou.
o

čís.

15659.

Jde-Ii o zajištění pOhledávek státního pokladu, o nichž př!s,luší rozhodovati správním úřadům, platí i v příčině povoleni a provedeni exekuce neb zajišťovacího řízeni předpisy exekučního řádu.
(Rozh. ze dne 4. prosince 1936, Rl 1231/36.)
P r v Ý s o u d povolil podle dopisu ředitelství pošt a telegrafů na
zák č. 78/96 ř. z., dvor. dekretu čís. 577/1786 Sb. z. s. a
Sb. z. s. a § 38 knihovníhO' zákona československému státu
záznam práva zástavního na polovici nemovitosti dlužníka pro pohledávku československého státu (po,štovní spravy) na náhradu škody,
způsobené státu dlužníkem. Rek u r sní s o u d návrh Ila knihovní
záznam zamítl. O ů vod y: Z dopisu poštovního ředitelství vychází, že
jde o pohledávku na nahradu škody, kterou poštovní správě způsobil
stěžovatel jako poštovní pomocný zřízenec nesprávným výkonem
základě čl. \ll
čís. 789;'1806

, - C1S. l;,OW-
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sl.užby. Z toho je patrné, že nárok o'
.
.
zaznam zástavního práva na olovi p Stov~1 spravy, pro který se
kem Soukromoprávním _ nfhrad CI ~,~m'OvJtosti stěž'Ovatelky, jest
•
Nerozhoduje tedy o něm " d o~ s. Ody ve smyslu § l2!}5 obč
dvorský dekret ze dne 2'i u:~ sP1 r8aOvm, .,n, ýbrž řádný soud a nepl~tf
h '
. r!Jna
,5 ČIS 789 Sb
k
uJe pouze na pohledávky 'ež s
. .
. z.. s., terý se vzta_
,o kterých náleží rozhodovati pl OlittCk ~leh~~ld'~ soud11lmu řízení, nýbrž
Ne'
••.
ym ura um
J v y s S I S o u d odmítl dovolací rekurs.'
Důvody:

:odle čl. XXVII uvoz. zák. k ex řl' •
konu a nařízení platny' ch před
'd". P atl vsude tam, kde b},'lo dle zá"d em nebyly zrušen ," zave,t,.e11lm, exekučního"d
•n'lm ra
..
ra u, kt ere. exekuč_
do z<lJj,išťovacích jednání ~, ?ráf~;s ne povo],lh exeku,CI tk zajištění, jak co
,exekučního řádu o exekuČ~~~h .1~Zlno ~Ykonat!, taM co do řízení předpisy
(§§ 370 a 377 ex. ř.) a o proz~tí~~~í~/Oďa~~stě~íhP(eněžitých pohledávek
Podle tOh~ i když dle článku XIII čís pa re11lC ~ 378-4?2 e;c. ř.).
netknuty predplsy knlhovníh
'k
. 5 u,:o~. zak. k ex. r. zustaly .
')
o za ona o zajlstení p .
.
o
•§ 38 pl,sm.c knih. zák. a také dl '1 III
.
rav a narokU\ dle
staly mimo jiné i do té d b
e c:. u,:,oz. zak. k ex. ř. v platno'sti zů
státního pokladu o nichž o/h PJaÍlCI P:~c!Plsy o zajištění pohledávek
kovou pohledávku podle I'!-d o tO Vah pnsluší správn, ím úřadtlm (o ta
.
V"".
za os 1 v souzeném
ctě'd
'
'
..~r:pa. J e) - , platí
I V pncme povolení a provedení exek
plsy exekučního řádu a tedy i o lhůtá~~e kneb zaJl~tovaclh~ řízení před
p.IS § 402 ex. ř. a nikoli předpis § 127 k°'I?~avn:(m prostredkťim před_
-čJs. 2. ex. ř. jest lhůta k podáni re
ni . zak. Dl:, § 88, odst. tl
stav11lho vkladem čtrnácti de . kurs~ )'Otl nucenemu znzeni práva zá~
čís. 2832 Sb. n. s.). Co latí n~l, ,ni o I J.edno'~o měsíce (srov. rozh.
jeho záznam. Poněvadž ~s p ~ vklad p.'~va ~astavního, platí též pro
bylo doručeno rekurentovi ;'~Se11l PO~~I~IJlCI . zaznam práva zástavního
dati rekurs nejdéle do 29. sr ,~srfg;5 '6 a. slo o věc feriální, bylo 1'0až 14. září 1936 J'est dovola~' a k
na ~o~tu, a poněvadž se tak stalo
1 re urs opozden Na pro
.
n .. , v '
emem, ze věc byla zapsána do d'k
.
aVl1J povaze se nic
em II pozemkové kníhy.'
v

v,
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Neplatnost smluvního ujed "
.... .
:ákazu stanoveného v § 36 odsn:n~ čisme{UJ~Clho k obejil!í zákonného
i když konkurenční doÍožka ~yho s.. zak. ? ~bc~. pom. čís. 20/10
r.
vuJe formalne predpisu.
(Rozh. ze dne 4. prosince 1936, R j 1392/36.)

z.,

Žaloyaná fírma zaslala žalobci da- Ise
'
'"
pracovm smlouvy, která jím b I •. .1' m ze dne 1. r!Jna 1927 osnovu
Pracovní smlouva obsahuje da1o~tr!Jata dop:~em. ze dne 5. října 1927.
noho roku po ukončení pracovního II ~11 n.esoutezem plati.cí ,po' dobu jedSjednává na dObu čtyř let a •
p le~u. a u~tanovel1l, ze se smlouva
žádná ze smluvních stran ji ~~v se PI?dl~zuJ~ vzdy na další rok, jestliže
nutím. V § 8 smlouvy se posk r~ovI V : obe 2Yz fOlku před jejím IUplynění, byla-li smlouva ktem~k uje z~mestnavatelc,: (žalované) oprávo 1 s ranou vypovedena, zaměstnance

Čís.
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zprostití pro d'Obu posledních dvou let služebních povinnosti, t. j. jeho
povinnosti k vykonávání prací podle smlouvy mu náležejících a povinnosti d'Ostavi,ti se do úřadovny a do továrních místností a dodržeti pracovní hodiny. Použije-Ii žalovaná tohoto práva, sníží se podle druhého
odstavce § 8 smlouvy poslední plat žalobcův, který je pak povinen vykliditi smluvně mu náležející služební byt, nemá nárok na otop a
osvětlování bytu a na mění remuneraci. Naproti tomu je žalobce ode
dne tohot'O zproštění oprávněn, šetře soutěžního zákazu, přijati jinaké
zaměstnání, a učinil-li tak, má se do jeho snížených po dobu posledních
dv'Ou let pobíraných příjmů započísti:částka ze žalobcovy výdělečné
činnosti, pokud převyšuje třetí nu těchto příjmů. V dopilse ze dne 1. října
1927, jímž žalobci byla zaslána osnova této smlouvy, bylo upozorněno
na rozdíly mezi dřívější smlouvou a osnovou novou a zdůrazněno, že
těchto změn bylo třeba, aby doložka o nesoutěžení byla přizpůsobena
zákonným predpisům v Československé repllblice platným, že vša:k to
,nemá významu ve věci samé. Šlo v podstatě o to, že v původní osnově
byla doložka o nesoutěžení stanovena na dobu tří let po ukončeni pracovního poměru a za to smlouva 'Omezena na dva roky s tím, že se prodlužuje o další rok, nebyla-li vypověděna žádnou ze smluvních stran
šest měsíců před jejím vypršením. Smlouva ze dne 1. října 1927 byla dopisem žalované ze dne 15. března 1934 a odpovědí žalobce ze dne p.
c\ubna 1934 změněna jen potud, že je smlouva U'zavřena na neurčitou
dobu a může býti vypověděna každou stranou na dobu 2% roku. Dopisem ze dne 4. června 1935 dala žalovaná žalobci výpověď s tím, že
služební poměr se skončí dne 31. prosince 1937. Zároveň se žalovaná
dovolala ustanovení § 8 smlouvy a zprostila žalobce pro poslední dva
roky služby. Dopisem ze dne 28. června 1935 vzal žalobce na vědomí,
že služební poměr podle smlouvy se skončí dne 31. prosince 1937. žala-bce byl zároveň upozorněn žalovanou na: tO,že ke dva a :půlroční výpovědní lhůtě jest připojen další rok zápovědi, konkurence. žalovaná
však mu nenabídla ve smyslu § 3,7 zák. O obeh.pom. poslední mu při
náležející odměnu a pozbyla proto, poněvadž také mu nebyl podle
§§ 7, 8 smlouvy nabídnut celý pl-at a za třetí rok zápovědi konkurence
vůbec žádný, práva dovolávati se zákazu konkurence, který jest obsažen
skrytě ve smlouvě, a jest proto žalobce pokládati za zproštěného doložky konkurenční dnem skončení d'Ovolené, t. j. 1. ledna 1935. žalobce se proto domáhá výroku, že jeho služební poměr se žalovanou
není překážkou, aby přijali ode dne 1. ledna 1936 jiné ,služby, založil
podnik a přímo nebo nepřímo' se ho zúčastnil. Niž š í s o u d y uznaly
částečně podle žaloby, t. j. na bezúčinnost konkurenční doložky od 1.
ledna 1938.
Ne j v y Š š í s o u d uznal zcela podle žaloby, i. j. na bezúčinnost
konkurenční doložky od 1. ledna 1936.
D ů vod y:

V

době,

kdy byla ujedmína prac'Ovní smlouva ze dne 1.

října

1927

i dodatek ze dne 15. března 1934, byl ještě v platnosti zákon o obchod-

ních pomocnících ze dn'e 16. ledna 1910 Č. 20 ř. z., podle
ClvUni rozhodnutl XVlll.

něhož

byla sou72

1I38

-
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těžní .doložka neplatná (§ 36, odst. 2 čís
"
.
ostatmch podmínek dobu jednoh
k
. li, prevysovala-h kromě
a bylo lze vvpověděti pracovní o ~o,u po :fU'sení pracovního pOměru
dářního čtvrtietí (§ 20, odst. 1 cit P z~~n~a ~est ne?ěl ke konci kalen:
Jde, je na venek v SOu ladě s těmi!o
. ~acov~1 smlouva, o kterouž
soutěžní doložky byla v ní pOdle dus:tnovenl~1 zakona, neboť platnost
pustnou dobu jednoho roku a VýpoV~d~vl~ů~~lvouvy 0r.nezena. na pří
r: z. je stanovená pouze minimální lhůto
. §
zakonačls. 20/10
snodnoU! vůH stran. Třebas byl na
uk kt~:a, mu ze byh prodloužena
dající zákonným předpí1sům nelze ~ene . u, Inen p:rOJev vůl~ odpoví_
Jen k zastření jíného zákone~ nedo o~ ~~chY'?ovatt o tom, ze sloužil
žení soutěžní dolOžkÝ přes 'í, t v ene o vysledku, a to k prodlou_
zrušení pracovního poměnirš~~~ n?u'čd~bu }edn?h? roku na tři léta po
jednak vznik smlouvy j'ednak j'e~eslbnth vYPov~dl. Tomu nasvědČuje
. a.
'
p hled'
o sa k najme
k'
"
V? te' .neoobyčeJna
s hOospodářského
" o V hosp
,? d"
~rs em Zl_
vednt Ihuty
a zvláštní ú rava ' I .
IS a, neoduvodnena delka výpo_
výpovědní lhůty. Jeť d~le z~ ob~~va po;neru k žalované firmě v době
bez určení času po přípa~ ~~g~~eu;e zr.USltl pI;C?vní poměr, ujednaný
zák.č. 20/ 10 ř. z.), a racovní '. ,ny na ~r Itý čas (§ 19, odst. 3
vědní lhůty, kdežto v d~bě výptv~~~r zamka. teprve ,uplynutím výposadně nedotčeny. Zejména náleží a ,Jsou ~ra~a a zavazky stran závinen konati práce. V sOouzené věc~ ~~stn~~ ujednaný plat a jest popo uplynuti prvních šesti měsíců v' y? ,v~a o smlo,;~ou. ust.anoveno, že
zalobce zprostiti jeho povinnosti ?'f?vedn;.lh.~ty
m~ze z~mestnavatelka
a
op~ávn.ě~ konati službv a práce' k ~f~f~ el JIZ ne~1 P?Vlll~n, avšak ani
zbyvapcI výpovědní lhůt IdvOoJ let
.. o X ,zJednan, ze :,sak po dobu
se svou pracovní silou, zJláŠtě Se za~,·~u~e ~alo?ce, volne dIsponovati
jsa v tomto údobí jen vázán omeze ' es nava I u J:nych zaměstnavatelů,
se, však hmotný výsledek takové vý~rlefO?I~. dolozky o n~s?u,těžení, že
,ne ,dn?O'Slt započltava značnou
merou do jeho platu jenž po dob
žební byt, otop a oS~ětlení i o roČ ~ vypove m lhůty se snižuje o slujest služební smlouva ,konsensuálnt~ re~lUneraCI. Podle ~ 1151 obč. z.
zavazuje konati služby nějak' ,č
~Iouvou, kter?u ,s~ nekdo druhému
tím, že zaměstnanec dává za~ěst~~' t e t~ ~. pomer zavazno,sti vzniklý
a hlavním znakem pracovního o ~a e r1 ,ISpOSICI svou pracovní sílu,
práci a o,sobní nárok tomu o~ m~~u )e, tedy os~bn! povinnost konati
k firmě v posledních dvou létet;vI ,,"jlc:' 9'pra~e zalobcova poměru
dne 1. řijna 1927 se však nedostá ,vypove d ~I Ihuty podle smlouvy ze
ho zaměstnávati, žalobce pO"byIV~ ,~o~o knten~, .nebo.f firm~ n~musela
fIrma nároku na jeho racovní sílu a o unav pracI. a do jlste nury též
..' ~ bylo zalobcl dovoleno pracovati
podle libovůle zvlášť té'
bylo tedy pouh~u vnější f~rnr;~ b~~e I z~~~stn~vatele. To, CO' zůstalo,
a poměr takto upraven' b I ste'n' v a~ nt ,.o osah~.lracovní smlouvy'
rk~by ;zal?bce JIZ nebyl v pracovním poměru vúči firmě YaJ! přec~
příslušelo odškodnění pro ujednano~ ~' Im:~ovan, a to ):n proto, že mu
0r;re~e!lOsti co do žalobcovy činnosti ~~z vu. roo'bn~soutezent. Te~to stav
vetvi zalované firmy měl trvati celkem tř' 1 mm av obc~odntm odvolenou dobu karenční jednoho roku Ž tl leta, tedy pres zákonem dované firmy, tomu nasvědČuj'e ... , d' .e O bylo pra~y'm úmy.slem žalo~
I jep OpIS ze dne 1. fljna 1927, že na-

??

b'

druhé osnovy smlouvy proti osnově první mají za účel
ujednání o karenční době zákonným předpisům, že
však na obsahu navržené smlouvy se v podstatě nic nemění, ježto,
třebas bylo trváni smlouvy zvýšeno se 2 na 4 roky, výpovědní lhůta pů
vodně šestiměsíční byla stanovena na ZY2 roku (was letzten Endes auf
dasselbe herauskomml«). Podle toho, co dosud dolíčeno, jest opodstatněn závěr, že zvolené formy smlouvy bylo se strany žalo,vané' použito jen k zakrytí obcházení předpisů O delším trvání soutěžního zákazu, I. j. trvání zákazu přes jeden rok (§ 36, odsl. 2' Č. 1 zák. čís. 2'0/10
ř. z.). Takové ujednání jest však neplatné podle § 879 obč. zák., neboť
se příčí dobrým mravúm, směřujtc k obchitzení zákonného záJkaw a
k maření zákonem sledovaného sociálniho' účelu, jakým je ochrana výdělečné činnosti lidské, kterou má na mysli právě záJkaz podle §36,
odst. 2 čís. 1 zákona o obchodních pomocnících. Z obsahu smlouvy ze
dne 1. října 1927 je palrné, Že tvoří celek, a nelze proto žádný článek
této smlouvy odděliti od druhého. Zejména nelze ani do'IOožku o nesoutěžení omeziti na přípustnou dobu jednoho roku po rozvázání služebního poměru no"mální (zákonitou) výpovědí, hledí-li se k tomu, že celé
ujednání - jak o výpovědní lhůtě 2Y2 rokú, tak o zvláštní úpravě služebního poměru za trvitní této výpovědní doby a o soutěžní doložce sledovalo týž účel, I. j. obcházeti zákonný předpis 00 trvání soutěžniho. zákazu. Kdyby byla karenční lhůta jednoho roku zachována v platnosti,
neměl by žalobce podle doslovu smlouvy ze dne 1. října 1927 ani náro.k
na odškodnění za nesoutěžení, kterýžto nárok měl mu však 'Podle vůle
stran příslušeti, jak to vychází z prvni osnovy smlouvy a z dopisu ze
dne 1. října 1927. Ježto žalovaná firma vypověděla pracovní poměr žalobcův dne 4. června 1935 do 31. prosince 19'37, zprostivši zároveň žajob ce podle § 8 smlouvy pro poslední dva roky služby, mohl by se žalobce domáhati výroků, že již po ukončení služebního' poměru zákonitou
výpovědí (šestiměsíční ke konci kvartálu), I. j. od 1. října 1935 nebyl
vázán doložkou o nesoutěžení, a tím spíše bylO' jeho žalobní žádo.sti vyhověti, domáhá-li se tohoto výroku teprve ode dne 1. ledna 1936. Jest
jen ještě podotknouti, že nemá významu, že žalobce dopisem ze dne
28. června 1935 vzal na vědomí, že se jeho služební poměr končí dne
31. prosince 1937, ježto uznání předpokládá platný závazek, a u:mání
zakázaného a proto od počátku nicotného závazku nemá právního
účinku (Sb. n. s. čís. 5642. 10370).
vržené

změny

»přizpůsobiti«

čis.
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soutěž.
Společenstvo obuvníků může býti žalováno podle zákona o nekalé
soutěži pro projev učiněný v hospodátském styku za účelem soulěžnim.

Nekalá

(Rozh. ze dne 4. prosince 1936, Rv I 1815/36.)
Niž š í s o u d Y vyhověly žalobě, jíž se žalující firma domáhala
proti žalovanému společenstvu obuvníků výroku, že žalované společenstvo jest povinno zdržeti se rozšiřování provolání, jehož obsah (v žac
72'

~- Čís.

1140

15662 _
-

čís.

15663 1141

lobě blíže uvedený) jest v rozporu s dob' .
závadn' t
dl"
. rym. mravy soutěže odsltra.niti
" . y s 'av o ~o ,amm ob5whu' provolál1í a odstraniti veš'ker'
lam, P()~ud ~ ~I,ml zalované společenstvo může ještě nakládati a
'd Ne J v y s S I S o u d nevyhověl dovolání a uvedl v otázce'
"

j

, o Ulz tu

e, v

důvodech:

V dovolacím řízení neni již Sporu o tom že s '
".,
žalované straně za vinu příčí předpisům 'ák e jedn~nI, Jez, se klade
žalovaná míní, že nemůŽe býti činěna odp~ ,~na protI nekale soutěži.
řadem práva proto že 'e veře'no "
ve nou za toto Jednání posprávních úřadů, u' nicdž prý Jby ~~~t~~e~~r~~~f~i ~te[á POtdléhá ;:Jozor,U
a
falované mohl? by, být~ dáno ~a,pravdu, kdyby :Io ;k~~!č~~ ~a:!ave;
u~o\ neb~ pro~,~v..JeJ~' Jako verejuoprávní 'korporace patřící do oe aky
puso nostI, ktery Jl zakon vymezil Tu b o'
oru
k,~omu, ab]! oprávněnost takového ~ákrok! Př~~1~u~OťdNn:byl povol,án
pflpa~e n~Jd~ o takový zákrok žalované 'ako úřad~' ,ez v, souze?en;
~ p~oJev, jeF, učinila. v hos;podářském styL za účele~er~b~~~~~í nybrz
~!~6a °P~~~:~~á~ hledIska předpisů proti nekalé soutěži jako každT'ji~~

6

čis.

15662.

Stranou ve smyslu § 1 'k "
soudcovský úřednik z ůsobi~aně·~s. 1!2/72 ř. ~. jest každá osoba, již
lStoupenim úředni povlnnOSti. J ou skodu u vykonu svého úřadu pře(Rozh. ze dne 7, pro'Since 1936, Co I 1/36,)
K opodstatnění syndikátní žaloby podle zák čís 112/72'

, d

~~k~ ža!obce, ~e následkem bezprávného postupu ž~lovaného\~~á'~~h;

a~ te~~~h~~~OrJ~anneub

t~~~á~~

blyl PbrOdán bV exekmčnÍ dra,žbě stroj náležejíd žalobci
y vu ec za aven P r v Ý o d ' l b ' '
k právnímu názoru žalova~ých, že ž~lo~ce n~~?k už~~~~llf~:=

Ne j vy Š š í s o u d tložiI prvému s'Oudu nové jednání a rozhodnutí.
Důvody:

Není správný názor soudu prvn' t r
"
kát~í žalobě legitimován, poněvadž Ip: / ~~'~y{~t zalobce není k ~yn~~

zell!. Slo'lo »strana« použité v § 1 zák čís 112/;~n,?u v efekučll!,? fl:
by se ktíll! ;musila rozuměti ~sobnost, rkt!~áneb~~a v~k~a:oa~
m flzem, z tereho se odvozuje synďk' t '
, .
v technickém slova smyslu«. Ač motiv k tomut~ a ll! naroK, »~tranou
slova »strana« nepodávají žádných !ys'lětIivek pal raglaf~ o vyz~amu
a celé sta b
'k
'"
' p yne prece z učelu
,
':' y za ~llla, ze zákonodarce zamýšlel poskytnouti ochran
;j~~ o;::~~m,/t:re ,byly .boško~~n]!, úředníky soudcovskými při 'lýkon~
. a Ove oso y pozlvajI ochrany syndikátního zákona bez

!~~d~~ce, ,~e

na to, zda úřední činnost, při níž byly poškozeny, byla vykov jejich zájmu a z jejich iniciativy či proti nim, anebo zda soudvýkon byl proveden k nskutečnění práv jiných právních subjektů,
by spravedlivé a nelze ani nahlédnouti, proč by měly býti z oboru
působnosti syndikátního zákona vyloučeny osoby, které proti své 'lůli
a bez svého přičiněni byly do soudního řízení zataženy, jím postiženy
a ve svých právech zkráceny. V souzeném případě tvrdí žalobce, že následkem bezprávného postupu žalovaného soudního výkonného orgánu
byl prodán v exekuční dražbě .stroj náležejíci žalobci, ač tento stroj
nebyl vůbec zaba'len. Podl'e těchto žal,obnich údajů moh!la mU! býti soudním orgánem přestoupením povinnosti při výkonu úřadu způsobena
škoda, a proto mu nelze odepříti aktivní oprávnění k podání žaloby.
Jelikož soud nalézaci 'lycházeje z mylného názoru, že žalobce není
oprávněn podati syndikátní žalobu, nezabýval se 'lěcí samou, musil býti
napadený rozsudek zrušen.
ohledu
návána
covský
Nebylo

čís.

15663.

Třetí osoba má nárok na náhradu škody vzniklé jí porušením smlou'ly
sjednané mezi jinými (§ 881 obě. zák.) jen tehdy, nabyla-Ii z takové
smlouvy přlmého nároku na plněni a byla-Ii smlou'la porušena právě
v této části.
(Rozh. ze dne 9. prosince 1936, Rv I 6/36.)

Proti žalobě ze zápůjčJky namítl žalovaný započtením pohledávky
z náhrady škody tvrdě, že zemřelý manžel žalobkynin, který měl zastu-·
pitelství pro prodej margarinu a mouky a prodával na vlastni účet, byl
povinen počíltati pekařům 'lelkoohchodní ceny, ale překročÍ'! za obchodniho spojení se žalovaným tyto ceny tak, že škoda žalovanému tím
vzniklá činí nejméně 10.000 Kč až 12.000 Kč. Niž š í s o u d y uznaly
podle žaloby.
Ne j vy Š š í s o u d nevyho,věl dovolání upraviv výrOk rozsudku
odvolacího soudu tak, že započtenim namítaná pohledávka není po
právu.
Z d Ů vod ů:
žalovaný neoprra svuJ nárok na náhradu škody o' porušení pO'linno,sti založené smlouvou mezi manželem žalobkyně a žalo'laným, nýbrž
o porušení povinno'sti uložené manželu žalobkyninu firmou, jejíž zastupitelství měl manžel žalobkyně. Vyvozuje tudíž žalO''laný S'lůj náhradní
nárok z toho, že mu vznikla škoda porušením smlouvy sjednané mezi
jinými stranami (§ 881 obč. zák.). Takový nárok hy však žalovaný měl
pouze, kdyby byl ze smlou'ly mezi jinými uza'lřené nabyl přímého nároku na plnění a kdyby byla smlouva porušena právě 'I tétO' části.
Z tvrzení, že manžel žalobkyně jako zás.tupce tO'lárny na margarin hyl
povinen počítati pekařům velkoobchodní ceny, nevyplývá ještě, jaká
byla povaha a účel této tvrzené úmluvy, obzvlášť že bylo vůlí stran
ujedna·vších ruto úmlu'lU, aby tře'tí osoby, toUž pekBJři dostali, umluvené
plnění, t. j. aby nabyH přímého nMoku na poskytnutí! slevy počítáním
velkoobchodních cen.

~ čís.

-

čís.

15664 -

čís.
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čís.

K výkladu § 17 lit. f) vlád. nař. čís. 250/35 Sb. z. a n.
Rozhoduje vzník pohledávky proti dlužníkovi zemědělci, na němž je
pohledávka vymáhána.
Jde o pohledávku vzniklou proti nabyvateli po 9. kvetnu 1933, pře
vzal-Ii nabyvatel nemovitosti pohledávku zajištěnou na nemovitosti a
vzniklou proti dřívějšímu vlastníkovi nemovitosti před 9. květnem 1933
kupni smlouvou sjednanou teprve po 9. květnu 1933.

(Rozh. ze dne 9. prosince 1936, R II 389/36.)
Povinný podal návrh na odklad exekuce nucenou dražbou na dobu
po 30. záři 1936 tvrdě, že jest zemědělcem ve smyslu vládního nařízení
ze dne 121. prosince 1935 čís. 250 Sb. z. a n. a že jde o pohledávku,
na niž se vztahuje pří splácení úleva ve sm}"slu § 13 citDvaného vlád.
nařízení. Prvý s o u dnávrhu nevyhověl. Rek u r sní soud uznal
podle návrhu. D ů vod y: Prvý soud zamítl návrh proto, že pohledávka
vznikla pi'oti povinnému kupní smlouvou ze dne 13. února 1934, tedy
po 9. květnu 1933. Pohledávka ta byla však již knihovně zajištěna dne
28. listopadu 1931. Tuto dobu jest považovati za vznik pohledávky podle
§ 17 lit. f) vlád. nař. čís. 250/35 Sb. z. a n., nikoliv dabu, kdy povinný
nabyl nemovitosti.
Ne j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu.
D

ů

vod y:

V § 17 lit. f) vlád. nař. čis. 250/3'5 Sb. z. a n. se stanoví: »Úlevy
podle předcházejících ustanovení nepříslušejí dlužníku (rozuměj dlužníku
zemědělci), jde-Ii o pohledávky, které proti dlužníku (zemědělci) vznikly
po 9. květnu 1933.« Jest ovšem nesporné, že původní knihovní pohle"
dávka 50.000 Kč vymáhajícího věřitele proti vlastni ci reality Marii D.
vznikla již dnem sepsání notářského spisu dne 17. listopadu 1931 a že
byla knihovně zajištěna dne 28. listopadu 1931. Na tom však nezáleží
a je nerozhodné, kdy původní pohledávka proti Marii D. vznikla a byla
skutečně zajištěna, nýbrž podle § 17 lit. f) cit. vlád. nařízení rozhoduje
vznik pohledávky proti dlužníku zemědělci, na němž jest vymáhána, tedy
v projednávaném případě proti dlužníku Jindřichu D. jakožto zemědělci.
Proti němu vznikla však zbytková pohledávka 20.000 Kč teprve dnem
13. únOra 1934, kdy tentD dlužník na základě kupní smlouvy ze dne
13. února 1934 převzal z původně zajištěného knihovního dluhu Marie
D. 50.0100 Kč zbytek tohoto dluhu částkou 210.000 Kč k zaplacení a zúrokování. Z ustanovení § 17 lit. f) cit. vlád. nař. vyplývá, že pohledávky
tam vypočtené jsou charakterisovány buď dobou vzniku (písm. fl, nebo
svou právní povahou (písm. e) a g), nebo v ostatních případech svým
právním důvodem, a protože v projednávaném případě nerozhoduje
žádný jiný moment než ten, kdy pohledávka proti dlužníku Jindřichu D.,
jakožto zemědělci vznikla, což se stalo dnem 13. února 1934, tedy až po
9. květnu 1933, bylo dovolacímu rekursu vyhověnD.

15665.

"
1 Sb z a n (malého přidělového záI za účinnosti záko",a CI.S. ?3/3 oz~~véh~ úřadu k převodu rolnickonal jes! třeba s~~lem Státm~o p(§ 37 zák. čís. 81/20 Sb. z. a n.).
kého nedllu s rodlcu na potom y

(Rozh. ze dne 9. prosince 1936, R II 409/36.)
. I d- k .' smlouvy právo vlastnické
Niž š i s o u d Y vložily.na zák a e Upll!
elů bez svolení Státk rolnickému nedilu na kupltele, syna. to prodda\ 'těchto d fr vod fr:
k 'ho úřadu rek u r s n I s o u
I .
ního pozem ove
, 'k .. 93/31 Sb. z. a n. ke zcizení ro nlCSvolení P?dle § 2, 01s~, 1 za i~~ý nejde-li o zcizení s rodičů na pokého nedIlu Je za P0
I, ke)n ~ to ~šak v souzeném případě jde.
. ,
tomky (§ 2, odst. 4 CI. za . .
N e j vy Š š í s o ~ d knihovní žádosti za «klad práva vlastmckeho

rt

pro kupitele nevyhovel.
D

Ů

vod y:

_
w'ednávaném případě jest kupitelern
Rekursní •SOU? uvedl, .z~t'~ P
ho I ozemkového úřadu ve sn;yslu § 2;
syn prod~tel,:.a ze svol~~ a ll! k~ zcizení takové půdy, o Ja~o~ pr~
odst. 1 zak; CIS: 93/31 . ' .. z. a n. . odst 4 cit. zák. zapotřebl, Jde-Ir
v tomto přlpade Jde, nem p~dle
k § ;; malého přídělového zákona
o zcizení s rodičů. na potom .~.. ~~:rá nebyla ,přidělena jako rolnický
čís. 93/31 vztahUje se na pu uJ,
-'d odle knihovního lustra o ponedil, kdežto v projednávanem pr,lp~d~ ~ ~ ~načeny jako rolnický nedí!
zemky, které jsou _v pO:;,ernkove mz. § ~ zák. čís. 93/31, nýbrž ustaa nelze proto na ,ne P?~z:tJ ~st~n~e~~a čís 81/20, zejména § 37, podle
novení §§ 30 a nas!. pndelove~.
.
'e~ se svolením pozemkového
něhož rolnický nedil mŮže b~1 zClze~dJnávané';' případě nebylo, příčí
úřadu. P~n~vadž tOh.o~,: ď"~~e?1 ~é~~J a nepochybnému znění § 37 zák.
se vyhovem kmhovnl a ho~ I ':~ by' ti- na tento případ užito.
čís. 81/20 Sb. z. a n., Je oz m

1?,

čís.

15666.

, d I 'ho soudu, jem pdnút1 žarekurtSU do tu~~::n: ~::~~~ procesního soudu.
lobu zruSIV pro zrna ecnos

Příp~tnost

V

(Rozh. ze dne 9. prosince 1936, R II 421/36.)
,
."
dnkní na otázku nepřípustnDsH pořavdu
P r v ~ I S ~ II d O~eZlV)~ Zsoltzené, zamÍltl r 0' z S Ul d ke m z,ana ota:1lku ve CI ro I
. s o u d nevyhovH Ulsnesemm
P ráva , pnpadne
' d v . b tečná O d v o a c", .
.
lobu, poneva z Je z y .. ' . _.
• zrušH však z úřední, mOCI rozodvoláni, správ'ně prý. st~Z~O~I' ~a~?be~~' jako zmatečné a žalohu odmítl,
sudek prvního soudu Iv:pre ,C OZl
rl
ráva Rekurs do tohoto 'Usneprotože prý jde o nepnpustnost pora II p
.

fl:

._
_a_o

...... u V I

CliS.

1 ~ooo

-

1145

-

1144

m . en na dobu, dokud se dědi'cové
tanov;;; správce pozustalosh, ovse j.. 102(9)
i u,s" s r,lvě zase nedohodnoU' (Sb. n, s. CI,S.
.
, , .
d
hověl dovolacímu! rekursu.
.
o le]! P
N .e j v y s S I S o u
nevy
o

seni žalobci ~o?aný rovněž, oqmHI. D ů vod y: Odmitnu1í žaloby pro
tak zvano" prlv!legovanou naml,tku stalo se omylem ve formě rozsudku,
a proto právem odvolad soucl rozhodlo odvolání žalujíd proti tomuto.
rozsudk~. u.snesení"': odmí,tnuv rovněž ~alohu, Vz?ledem k tomu jde
podle Jejich procesmho charakteru o d·ve sou,hlasna ,usnesení, proH nimž.
neni podle § 528 c, ř. s, dalšího· opravného prostředku.
N e j v y Š š í s o u d uložil rekursnímu soudu, by o rekursu
naloži,1 podle úkona,

žalobců,

Důvody:

Rozhodnutí soudu druhé stolice, jimž z úředni' moci byl'O zrušeno
i rozsudek prvého soudu pro zmatečnost a žaloba odmítnuta, není
potvrzením u'snesení soudce prvního, nÝ'brž jde o dvě různá rozhodnutí
nižších soudil. JežtO' rozsudek prvního soudul i předchozí řizení byly odvolacím sO.udem jako zmatečné zmšeny a žaloba odmHnUlta, jest ono
usnesení odvolacího soudu jediným té doby v tomto spom v platnosti
zů,stavšim soudním ú'konem, proH němuž jest zajisté rekurs na nejvyšší
soud přípl]stný, a neměl hýti pro,to rekurs žalobců do toho rozhodnutí
odmi,tnut, ježto prý jde O dvě stejně znějíd rozhodnu.tí, která podle
jejich procesn'iho cha-raktecu Jest považovati za usnesení, podle § 528,
odst. 1 c. ř. s,

řízení

čís.

15667.

Není nezákoností, zřídil-Ii pmůstálostní soud společného správce
pozůstalostí, jestliže přihlášení dědici, jimž byla správa pozůstalosti svě·
řena, nemohli se dohOdnouti o ~ůsobu správy.
(Rozh. ze dne 10. prosince 1936, R I 1178/36.)
Poněvadž
pozůstalosti,

se přihlášení dédid nemohli dohodnouti o způ,wbu správy
ustanovi,l, jim po.zůsta,lostní soud spo}ečného správce pozůstalosti, zprosti'l k žádosti čácsti dědi'ců dosavadní společné správce
pozůstalosti Josefa a JuHi, S-ovy a nevyhověl žádosU většiny dědi,Ců, by
jako jediný s!polečný správce byl nadále ponechán v této funkci Josef S.
Rek u, r s n i s o u· cl !potvraH toto usnesení prvého souduls dodatkem,
že ustanovil nového-společného-'správce !pozllstal,osti jen na dobu, dokud
se dědid opět nedohodnou o správě pozllstatosti. D ů vod y: Soud
pozústalostnf nezbavil dědíce Josefa S"'lI správy pozi\.s·talosN 's pozů
stalou manželkou Julií S"ovou pro jejkh nezpů>sobilost, nýbrž proto, že
mezi. nimi jso-u rozpory, rreb-O'ť dovoláv~jí se stále pomoci soudu,. Takový stav nemůže prospívati správě pozůstalostního otchodního podnilku. Pú'Zů'stalostní soud má dbáJti, aby správa pozůs,talosti netrpěla tim,
že Se dědicové nemohou ve správě dohodnouti" a má v talkovém případě
rozhodnouti· tak, 'jak to vyžadují, zájmy pozů-stalosfi, a ,v důsledku toho
- jak soud pozůstalostní· u,činí'l - podle obdoby § 836 ob, z"k. obč, -

. '

D ů vod y:

. ,
. důvod nezákonnosti. Ve smyslu
Dovolad rekms se opITa o rekursnt čl V čís 1 zák. čís. 251/34 St,
. § 46 (2) zákona či·s. 1.00/31, v dosl~VU , " atř~~í nebo usnesení, které
z. a n. jest však nezakonne len tan~~en~6o smy,slil' zákona, jehož bylo
se pří6 jasnému a ne:~?Ch~bn:~u ~ež právní, ná:w! rekmsním souden;
nebo mělo býtI na pn,!?a ,",ZI>ko .
, b ' eho smyslu (srov. ro~hodnuh
vyslovený neodporuje zJevne za onu ne Oj
čis. 102.09 Sb. n. s,).
čís. 15668.

, orgánům ve smyslu 2. odV dní družstva JSOU postavena na roven
o
'd ' ' 'ís 8/28 Sb z a n.
.
stavce § 90 vla nar. c, ' , .
',~
nedoplatků vodních družstev
Vykonatelné plate~?-t vymery a yy ~d tO' nařizuje zvláštní předpis.
vykonávají jen poltttckou exekuCI, po
,
''',
se Na věci nic nemění, že ~kaz nedoplatků byl Qpatren okresnnn urao

dem dolo-ŽJkou vykonatelnQstt.
(Rozh. ze dne 10, prosince 1936, R I 1386/36.)
.
"
d už'stvu pro P. k vydobytí dlužP rv Ý s o II d po~ohl ~od~lmu 'kIadě výk<ťzu nedoplatků potvr~e
ných příspěvků odvodnovaclch n~ za sním úřadem exekuci nucenym
ného pokud jde o vykonatel,nos, o kre, s o u d návrh zamítl maje za
,
,
'h práva Rek u r s n I ' ,
'
't't I
zřízením zastavm o' " ",
, ,,1 rků na základě exekuičmho I u u,
to, že k vydobytí, vrm~h"nyc~ ~edop,a přípulstná so,udní, nýbrž polítická
o který se exekucm navrh opITa, nem
' , '
kursu
( správní) exekuce,S O u. d nevyhověl
dovolaclmu re ' ,
Ne]Vyssl
•

,V'

D ů vod y:
Sb z a n. prováděj i se vykonateln~
.
'
Podle čJ.. XII ~a~ona ~IIS, 125/~';iCk :ch' úřadů poli,tiokOu, nebo soudm
rozhodnutí, .op~tren.I, a ,~al~zy po ' S/ z. a n. rozeznavá v § 90 jedn<1k
exekucí. Vila dm nanzem ČIS"ď8/28:
§ 1 Jmenovan y''ch (o'd'stavec I § 90 CIt.,
vykonatelná rozhodnu,!' ura lI,V
h dnutí opatření nálezy, usnesem,
nařízení,), jednak vykonatel~ar~:kŮo jiných. úřadů; orgánů, pro které
platební výměry a vykazy ne, op 'kon' ol-Mickou exekud (odSt. 2 § 90
se poskytu~e zvláštními předp:'~y v.y{;' §/28 Sb. z, a n, jsou toliko exedotč. vL nař.). podl~ § 93 nam;~1 t~it, nařizení exekučními ti~uly v,:
kuční ti[uly uv~den.e, v § 90 ~ kd'ž ro ně soudní exekuce není vysl?::ne
smyslu, exekučnt!Jo radu, a to I ,y P t . ,tO' normou byl tedy rozstren
připuštěna zvláštním Ulstanovemm, a ou
,

,v

i

I

-

čís.

_

us. 10009 -

,1147

15669-
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~ vy~onatelná

§ 1 čis. 12v §ex.1 ř.vládn"h
na veš<ker'
uradu uvedených
rozhodnu<tí '
, .•.
o rozh
d
t"
I o nnanzem
'
, ? nu I spravnkh
'I ....(Sb
' · n. s. 98 46), a pokud'
spravmáw
bl, ok ' , . " eza eZl.1.1Z na tom, že v'ko
,".
P?litické [Sl/no
tento pnp,ad,
dhve
TOmu
pme lItuhl u,vedených v §
t
vsak tak není
druhé
Je stanoveno, že se v k "
s: 2 nt. vl'ádniho
b' uexekucí. Vodnj,
(j~~zstbval jiná, jenže vodní dmžstva ~~~~ ,~ostí stejně jako hospodářská
ya vodními záko'n v bav ' J,
z
i úloh
mezI
též právem
<ruznyml<,
d!užných
moci,stá';;;;
o ~~' ,,~ravn~~i úřady, nýbrž b la
u,~s va ,nestala, se však touto v'sl,ou'Z1 predevslm k
duvodu, ze dN'a jimi<
as
i k
obecnému
a.
uživatele
o "111chz se zmiňu~e druhý odstav~c
I ove~postavena »orgánům«
Sb . a n., a vykonatelné platebníl v' §,90 vladmho
6s 8/28
tudíž jen
n'.h s ~~pre plS. rakovým předpi<sem je t,~xe ~c~, pokud to naři,zuje
I. ~ za o?a zemského, podJe néhož s
v, e ? vecl § 69 českého voddru,costevm vybírají k z'a' d'o t'
I : z, adrzel'e a nedoplacené pr'l'sp' k
k"
"
, s I, spn oecenst
d
' ' ev y
?r"'
hl'O yml'. Na tom nk nem'e'n' k I' va oonucovacími ',prostře'dky
Predlo'zen vy'kaz nedopla'tk'
I o, o no st ' z'e v proJedmwané
.,
v'eCl. byl
tl'
u opatreny' ok "
"
kP
?na ~ '~OSÍ1, ježto poNtický úřad ne o . r",smm. uradem doloŽ!kou vypr;hd'PI:su k provedení přik:'!zanou ,př~uze etekUCI, jemu podle platných
ma ah soudní exekuce, šlo-H o .',
unnu, l' na soud a múže se °en do:..
§, I
13 ex.
Ani "
P a:1, ~ ~ykazy nedoplatků a řím' ,Jezt? tam Jde Jen o platební
1 ~ pnra20kach zemských okresn' ~
ych damch a popl<atckh jako'
spevky
vodnkh d:užstev. IC a obecmch, jimiž VŠalk nej;oU'
p~ed~is

e~e~uci

úřadu

úřadů

~d b~"s;

přikázán

90~'
~,o

reál.?~m SPolečenstven{ aO~~l~~i~k~~t!Ok06

l~)ec~,~obYÍ1ni,~j,ž

~po~žíti e~a

při
nařízení

,~avaJlce ,části

nZá~~~ezu

ď

s:m

dr~ž~:v~tje~~
veře'"

veřejnoprávními v~hodaln?

pHspěvků. Vodn~~~c~V:CICh prostředků
prospěch!] ~I' ~ ~~ho
zřízeh'
prospěchu
~~ ne~o
půdy, avša~

zar~ve~
.z.
~I~~~::e~ ~e dV~kO?ávají

~i:novení

čís.

na-řízení'

pJi~~0,~ VÝ'k~zy, nedoplatků v~dních

ř. nelzeeh~uV~~~!~1 .v:ťkonatel,~é r~ZhOdn~tí.
I,

členů

Pří~

čís,

15669,

~~ěstnanec,

jenž přislíbil za
'
,urcltý
" vy' sledek
nostI
,mesínavateh
'kod (ze prodá urČI'ty' po'cet vyrobků)
,,~"
sve' "
Ctns ' t,U, n~osáhl-Ii slíbeného výsledku ,~neowl'ov!da zaměstnavateli coa
nos I zamestnavatelem mu přikládan'
J~to~ ze zboží nemělo vlast.
prosto neprodejné, stačí, lie nebylo ;:ode'lne
~Izatl\eba,
,by zboží
bylo nadanych
podmínek,

h

(Rozh. ze dne 10. prosilnce 1936, Rv I 1309/34.)
Žalobce se úmlu'vou ze dne 1 z' "'.
'
'
lo,v~ného
v době od 1. záři 1927 ci ;~I 1?~7 za vaz a]. rozprod'ati' pro

ža-

»l~h~ko« velkého typu za podmíne~ v; zan 19~8 10;000 pří<strojů značky
vsaK, p~uze obratu 4090 <kU'sů. Proti . s:lo,uve ~!.Jze u<vedených, dosáhl
o
nam'lt1, zalovaný započtením ,pohl'e'd'a'vJkeu zal~be na zapl<aceni, 'províse
neo e ,r a.nye
'h 5
'
'
,
.
ve. vYšl"",upll!. ceny za dosud
910 aparátů po s','
razce prov!Se
a pro případ. že by tento
d b

počet

nárok nebyl u,znán, náhradu ušlého zisku za to, že nebyl onen
aparátů prodán. Niž š í s o u d y vyhověly žalobě neuznavše započte
ním namitanou pohledá:vkll
po právU" o d vol a c í s o u d
z těehto,d ů vod ů: Jak sám žalovaný tvrdí, zavázal se žalobce k razprodeji, nikol'i však ke koupi
tedy o smlouvu kupní,
žalobce není kupujídm a neni povinen zaplatiti, kupní cenu. Může proto
pro kompensaci
jíti lohko o náhradu škody, což jest druhým
se strany žalovaného, který z toho
namítá ušlý zisk
jednom pří,stroji 25 Kč. Prvý soud vycházeje z nesporného přednesu
'stran, že se žalobce zavázal prodati, 10.000 přístrojů, a do'spěv ke skutže
»Dilsko« nesrovnávaly se s letáky žalované
kovému
pokud
a že nebyly neprodejné z její, viny, uznal, že ujednáníl o
nebyly odebrány, stalo se pro nemožnost
neplatným ve smyslu
§ 878
z<Í'k. Tento názor jes,t správný,
když wparáty
kvanty v reklamních letádch tvrzené a byly tudí,ž neprodejné, nemohl
ža,lobce splni1ti
povinnost. K tomu
ustanovení
§ 1168
zllk., dle kterého, i, když dHo nebylo provedeno, náleží podnikateN< plat, když bylocho-len plniti a zabráni,ly-li mU v tom okolnosti,
jež se sběhl,y na straně obijednatelově. Smlouva, mezi stranami je smloutu v úvahu
vou sui! generlis, která má ráz smlo<U'vy o dHo a
piedpi<sy
o dílo. Ze smlouvy plyne nejen závazek
rozproda-ti zboží, ale t1lké povinnost žalovaného dodati zboží dobré,
schOpné prodeje, nebof to jest IpŤi<rozeným předpokladem sml'uv.ní čin
nosti, žalobcovy. Když však žalobci zabráni,Jy v této
okolnosti
sběhlé na straně žalovaného, není jeho nárok na náhradu škody odú-

důvodem

apadtů. Neběži
důvodem
důvodu

zjištěni,

přístroje

přístrojích,
plnění
neboť
neměly
ještě !přistupuje

obč.

obč.

číta~e při

převzatou

přicházeF

osmlonvě

žalobcův

činnosti

vodněn.

N e j v y Š š í s o II d

nevyhověl dovoláni žalovaného.
D

ů

vod y:

žalobce přislibil žalovanému určitý výsledek své činnosti, kterou měl
jako generální zástupce vyvinouti. Námitka dovolatelo,va, že žalobcovy
zá:vazky jest posoU'diti podle z:'!sad vyslovených v čJ.. 361 a násl.
není
žalobce nebyl
obch. zák pro
,nýbrž obchodním
žalovaného. Avšak ani
s hlediska těchto zásad nebylo by žalobci zabr,rněno vyvrátiti' tvrzený
nárok žalovaného ua náhradU' skody pro nesplnění převzatéhO závazku
obranou, že vynalohl< péči řádnéhO kupce a že nedosaženi přÍlsHbeného
vý<sledku mělo svou příčinu v okolnostech, za které neodpovídá žalobce,
nýbrž žalovaný sám. Takovo'U' okolnost spatřovaly nižší soudy v neprodejnosti přístrojů »Di<sko«, poněvadž neměly vlastno,stí jim přikládaných.
Nutno zdůrazniti, že tu ovšem nemusí jiti o uaJprostou neprodejnost,
nýbrž ,stačí, že pří,stroje za daných podmínek nebyly prodejné. Zákaznki vědecky neškolení nemahli reklamním letáčkům žalovaného jinak
rozuměti než tak, že podstatný úči<nek př;strojů »Disko«spočí<val v tom,
že usmrtí mouchy a hmyz; i' když se na jiném mistě mluvilo pouze o znač
ném zmenšení útrap, jež pŮBobí 'hmyz a mouchy, nebyl tím zřetelně na-

komisionářem,

komisionářství,

o<podstatněna, neboť
zmocněncem

__
~ Čís.

1148
zn",čen jiný účimk přístrojů, poněvadž i k zmenšení útr",p působených
hmyzem náležÍ jeho zni·čení a odháněni. Že však tyto účinky nenastaly
mohli i svědci odborně nevzdělani seznati, a že přístroje nebyIy ZPll~
sobi·lé usmrtiti· hmyz a mouchy, bylo ža.lovaným do·znáno. Ježto však
tu jde o okolnost, mající svůj d"Ůvod v nedosta·tku přislibených vlast_
ností přístrojů "msko« žalovaným vyráběných, za něž žalobce neodpovídá, do,spěly ni,žší soudy právem k zá'věru, že žalobci ve splnění
jeho smluvního závazku bez jeho zaviněni brá:nj,]a zmíněná překá·žka
(§ 1298 obč. zák.), t",kže vzájemná pohledávka žalovaným namitaná
není po právu.
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rejstříku nepůsobí

. 'ímž žalobce byl přijat do
moci svého syna. Žalovaný pod:p~al ed~~:~k~lované. žalovaný také .ve
. služeb firmy N;. & ,Co., teh?y I~st:tun ~vwl jako majitel firmy a v teto
porech protI ,Irme vedenych Y Pel b' kdy firma již byla protoko~Iastnosti byl uveden ~ protokol~ v'n:,o E~i,1 N. a Bedřich P. Ze všeho
lována, a Jako sp~le~mc! byh nZ:'Pbs~ zak.ladatel fiTmy, že ji ve skute,č
toho jasne vyplyva, ze zálov~ y ,~ Bedřicha P-e v rejstříku flrem mm
nosti vedl za Bedřicha,~-e a ze,Z<lpIS a ' stav věci. Firma N. & Co byla
ko společníka vlastne ti en zastIral pr vy k'"
c'ervenci 1925 koupila
la
"
8 "I'na 1925 avsa Jle v
, '
sice protokolovana az . n
ď 'iž tou dobou své obchodovam
les od B-a a S~h-a, zwp~čal" te
~ervence 1925 přijala žalo~.ce do
2
(čl. II O obch. zM<:.):, DopIsem z
925 s tím, že bude ho pouuto ~a
svých služeb P?člnajlc
srpnen; ~ skutečně byl poslán za ú~elem kaSlovensku, kamz on t.ake zalo':.a?rlobce také byl skutečně 'činny za !Ir~u
cení lesa tam koupeneho a ~dez z I r " kácení lesa způsobena třebm
N & Co. k příkazu žalovaneho. By ~- I ~n
,
b I i stromy které
Y
o~obám škodl\ a rušena ji,~h drž~a t~mk
,ze :e~ř~~~?dO ttastnictvi ' firmy
a
nepatřily B-ovi a Sch-ovl a te y, d ' e f
a N & C a také žalov3Jný

!

!.,

čis.15670.

Nesprávný zapls v obchodním
zná tuto nesprávnost.

čís.
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proti tomu, kdo

Byl-Ii někdo ve skutečnosti veřejným společnlkllllt veřejné obchOdní
společnosti a jednal-Ii v této vlastnosti za společnost, ruči vůči osobě,
která věděla o skutečném stavu, pOdle ustanoveni čl. 112 ohch. zák.
(Rozh. ze dne 10: prosince 1936, Rv I 1548/34.)
žalobce přednesl, že byl do května 1927 Z1~městnán II firmy N. & Co ..
jako úředník a že měl v léto vlastnosti provésti exploHad lesního objektu,
který firma N. &. Co. koupHa od' B-a a Sch-a. Během e"ploitace vyšlo
najevo, že hranice nebyly správně označeny (vyznačeny) a že dělníky
žalobcem najat:)'mi byly skilceny stromy, které vyrostly na cizí půdě.
Následkem toho podali rolníci L. a společníci hloby pro rušenou držbu
a na náhradu škody jak prah žalobci, taik i proti firmě N. & Co., která,
byvši žalobcem pojmenována jako autor, vstoupila do sporu. Ve sporu
tom žalobce namlll, že nemůže býti žalován, poněvadž jako zaměstnanec
firmy provedl jejím jménem a z jejího příkazu kácení lesa. V těchto
sporech žalobce i firma podlehli a mají rukou společnou. a nerozdí,lnou
zaplaHti způ-sobenou škodu. Usnesenim okresního soudu v S. byla taiké
proti žalobci k vydobytí přisouzené pohledávky vedena exekuce' a byly
mu zabaveny jeho pensijní požitky. žalobce vyzýval ža]ovwného jako.
svého služebního přikazovatele a skutečného společnika firmy N. & Co.,
byť v obchodním rejstříku nebyl zapsán jako veřejný společnílk, by m'J
škodu, jež mu Um vznikla, nahradil, ale marně. Domáhá se proto její
ná:hrwdy žalobou. P r v Ý s o u d žalohu zamíd. O d vol a c f s o u d
uznal podle žaloby. D ů vod y: žalovaný byl ve skutečností společní
kem !i~my N. & Co., třeba·s jako spole.čnící protoko·lováni. byU EmH N.
a syn žalovaného Bedři-ch P. Žalovaný byl hlavní osobou, nechtěl sice
býti protokolován jako ,společnik, sám vyřizoval všechny práce pro
fi,rmu, všude jednal mÍ'sto svého syna, který ani po protokolování se
o fi.rmnnestaral, při poradách oSlYb zúča;stněných na ztrátách firmy zúčastnil se vždy jen žalovaný, prohlašuje, že jeho syn jest jen figu·rkoli
(Strohmann) a nikdy se žalovaný neodvolával na to, že jedná jen v plné

N. &. Co., jest za šk.od~ tu odpove na Irn;n' s· oleo~ík její, jednak že
jednwk jako skutečny, trebas ne;PfOlt?k~I~~: ~0~1 by býti. za škodu tu
on dal žalobci přík3JZ ke kác,em, a. za ~d b ho stíhalo zavinění. Že
odpověden neb spoluodpoveden, ten b YlYY i stromy nekoupené patřící
by však žalobce byl za~ini~, že,por3J~~~y a ~eb lo-li
tvrzeno, nemůže
třetím osobám, netv~dl ~wm zalo~
zavi,Jní žalobcovo vycházelo
se soud prvý odvolaN?,h n~ to, ~~edl k tomu, ani, z tvrzení, žalobNva
z vlastního jeho tvrzenI. A~s~k, než I b Ce pr<lví že žalovaný dal Jemu
nelze dovozovati jeho zaVlnem. . ah~ d" : má 'by' ti káceno a v těchto
b
Vil hranice v mc z nVI
."' ,
poukaz, aJ Y oznac
'k' ]jl šechno dříví jehličnarte, mallcl v,;
hrwnicích podle smlouvy vy ace, v ozomll zejména, že je tam take
výši prsou průměr přes 10 cm, a ze ~PtohO vYlplývá že dů'raz byl kla~
bukové dříví, které nebylo kour:end~; , b kové že vš~k v koupené části
'I d" í a na vyloučene nVI u
,
bl'
den na SI u nv
.
oh
t' patříd třetím osobá:m, ne Y o za.~
lesa jsou stromy v kOUpI ~eza mu e
a . en řekl, že se má pora,zld
Měl
lobci sděleno, zalo."any .sa·~ !o nev nechal stát, ježto nebylO kOlUlpeno.
á
všechno dříví, Jen h~,t,nate d~Wl s~',~alovaného zjismi, co koupil, kudy
Bylo přece predev~lm ~?~Inr~t:é ~říví B-ovi a Sch-ovi patřilo. ŽalobCI
Ide hranice koupeneho ~Tl."~ a e
, . emu smlouvy známy nebyly a
výtky z toho důvodu CIImh ,~elze, k~yz J N & Co. aJ žallObce při tom
známkovaní ].esa provedl zfllZ,;n~c !~~myů ~á nárok na náhradu škody
nebyl. Jednal-I,i žalobce v rrnezlc pf.' a)z ,
iemu tím zpúsobené (§ 1014 obč. zak ..

b

.

;0

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

.
..,
nost v tom že ho odvol<lcí ·soud
žwlov3Jný spatřuje pravm ~YII bC' '1 vzešlou' ačkoli rllšebnÍ čin, zam za škodu
za o
,
' t eprve
umwl odpove'd'
Hy
.."
d ·'by byl . žalobcem
v)'konan
vdavši pří,činu ke sporu Ipro rusem rz ,
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v době, když lirma N. a spol. byla již protokolována, t",kže prý se
lobce nemť!·že odvola-ti na to, že žalovaného POkládal za veřejného
lečníka firmy. Ale dovolatel přezírá, že nesprávný zápí,s v ~~_wv~.,,""
rejstříku stran veřejné obchodní SpolečnosH nepůsobí proti tomu, kdo
zná tu.tanespráv,nost. Odvolací soud zjistil, že žalovaný nejen před zá_
pisem Hrmy N. a spol do obchodního rejstříku za tuto firmu spolu_
podepsal dopis ze dne 27. července 1925, jímž žalobce byl přijat do
jejích služeb, že žalovaný poslal žalobce též za firmu na Slovensko za
účelem kácení lesa tam kaupeného a že přikázal jemu a štěpánu S., aby
označili hran ke, v ni·chž podle smlouvy měH vykáceti všechno dřIvi
jehličnaté bli'že označené, nýbrž také, že žalovaný vůbec vystupoval jako
maji,!el firmy N. a spol., že byl h.lavní osobou, jenže nechtěl býti zapsán
do rejstříku, ve skutečnús.ti VŠa'k byl zakladatelem a společníkem této
firmy, takže uvedeni jeha syn'" Bedřicha P. zastíralo jen pravý sta.v věcL
Nejde proto podle zjištění odvolacího soudu v projednáv",ném případě
o to, zdaJí žalobce poklád",l nebo mohl pokládati žalo'vaného za veřej_
ného společníka své zaměstnavatelky, nýbrž Že jím žalovaný skutečně
byl, což žal'Úbce ze všech okolnosti !právem usoudil, třebaže žalovaný
bezprávně nebyl ohl.ášen k zápisu do obchodního rejstří:ku. Byl-Ii však
žalovaný ve skutečnosti' veřejným společníkem firmy N. a spol. a jed_
nal-Ii též j",ko takový za firmu, což žalobce věděl, řídí se i jeho ručení
ustanovením čl. 112 obch. zá'k.
Čis. 15671.

Vliv hospodátské krise na zákonnou vyživovací povinnost manželovu.
(Razh. ze dne 10. prosince 1936, Rv I 2457/36.)

Žalobkyně se domáhá na svém žalovaném manželovi _ trulhMři _
placení výživného 150 Kč mesí,čně. Niž š í s o u cl Y uznaly podle žalaby, o d vol a c í s ou d částkou 60 Kč měsí,čně. D ů vod y: Příjem
žalovaného byl v roce 1935 průměrně asi 490 Kč měsí'čně, při, čemž zcela
naJhodi'lý výdělek za truhlářské práce vykonané pro známé žalovaného
nelze bráti v úvahu, a to tím méně, když ony práce spadají do doby
dřívější. Naproti tomu však nutno přihlédnouti, k tomu, že žalovaný má
zákonnou alimenfa,ční povinnost ještě také ke svým dvěma nezlehlým'
dětem a že podle dasavadnlho stavu má na každé z niCh platiti týdně
po 25 Kč, což činí celkem měsíčně více než 200 Kč, Těmto maJjetkovým
poměrům žalovaného odpovídá podle názoru odvolacího soudu taliko
částka
50 Kč měsí,čně jako přiměřené výživné pro žalobkyni a nikoli
100 Kč, jak mčíl pr"ní ,soud.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D ů vad y:
Soud právem posoudil výši výživ,ného podle pn~mu, jenž měl žaIovaný v rOce 1935 a přihlédl právem i k občasnému vysazení žalovaného
z práce. I právni pOsouzení v tom směru. že nahodilý, výděl'ek žalovaného

.
,',
námé nepadá na váhu pro .posaua
prace
konane
P,ro.
l ! . H spoda"r-ská kri'se zavini,la taz ní truhlářské
"
h
.
st
spravne
, I
příjmu zalovane o,)e,
" .. o't ,k odle něhož má manze
vOU
zkeo
ze nelze za
e -'kePre' abstraktní
.
, I
"ivu ozna I I ves
__ I '
bstarati sve manze ~e vyz, " , t
da jsou sklltečně dosazlte ne
a
ZTetel'e
o,
výživného posouditi
a lze jich skuteč ne vyuzlt!. Pr~t? ne ze. v kteréha b mohl dosáhnouh
výdělku, který žalovO}:ý skuteene .~e~re~nÝch poměrl. Vychází-Ii se ;ze
jen za jiných.~?s~od~~~kych ad~ od ovídá odvolacím soudem žalovaskutkových ~J1st,:m n,lZslhch sO~ěJ'Ší mfJ'etkové mohoucností.
nému uložene vyzlvne Je o ny

nezaměstnanost,
~ožnosti schop~osÍl~;z

mč.at!e
n~ ~Ši

výdělkové
padl~

čis.15672.

Byla.1i exekuce

.
ahá'ena k vymáhání pohledávky
":,llucen~1U sr~vou,
~emn~
smlouvy a před zaplacením

zajištěné knih?vně pr~d ~OJ~:=:~Placeni
nájemnéhopre~
J~s vnucene'právy
° lhůty splatne v dobe
s
, pro

nájemnéhO, pO}<ud jde
vnuceného spravce bez

účinku.

0_ '
,.
nezaplaceni nájemného zrud~ma~:~~~~~ředmětu,
aniž by potřeboval
šeníVnucený
nájemni správce
smlouvymuze
a vykr.lZeUI
naJ
schváleni exekučního soudu.

(Rozh. ze dne 10. prosince 1936, Rv I 2538/36.)
, ,'
domě vlastnilCky patřídm pavinPro žalovanau bylo zapsano na t
b 10 také podle knihovního
l
nému nájemní právo .na dO?Ud 15 z= l:c~n~. Žalující vnucený správc,e
zápisu nájemné za tu dobu ,Pre" em , ~ředem skutečně zaplatila, tvrde,
'd 'Ie za to že i kdyby bylO
popl'el že by byla žalovana naJemne
že šlo' o smlouvu u1ednanou na oka, ':
bylo
nájemné sku~ečně. př;dem zap'l~,~,~'~o, :epoladí předcházejícím právu žajako vnucenému sp!av';l pr§o V~~I e e _) Poněvadž žalovaná odpírá mu
1" .ex.. r. . -enf nájemn; smlouvy podle
lované (§ 1102 'Úbc. zalk.,
náJ'emné platiti, clomáhá se. proti Ull zrud,sle z'aloby O d v 01 a c í s o u d
bč
. k P v y' s a u d uzn", po
.
" b
§ 1118 o ' . za. o r
' . ' enému správci přísluší, sice bz o ra~a
zamí,t] žalobu. D u v o ~~.y. Vnuc. ,. cově námitce, že zaplati,J~ajaka hypotekármm~ ven~elt 'P.r~~ n~be:Obí. ve smyslu § 1102 obč. zak.
jemné předem za VIce ~ez za J~ . o ·kt· k dovoditi že by ho smlou,va
a § 119 ex. ř., nelz~ vsak ~ tO' ;~ lm~x~r:. "-'Znává v~slovně,. že nájemn!
sama neváza,la, k. dy. z naopa _ §, dl - 'k m před zaveclemm "nucene
'
I vy uzavrene '!Uzmi e
'h
a pachtovm sm ou
. .
ted závazné i pro vnucene o
správy zaohovávají se v p.l~tnoslt ~ )S°ll'u ' u~eny' správce, vedoucí vnllr
. .. t ovšem
otazka muze- vn
§ 1118
správce. JIna Jes
'I
n', nájemného zruši,ti' poclle
.
CenollJ správu:, smlouvu pro_ nep ac; ,I I
lacení neuznávaje zaplaobč. zák., když byl marne. upomtn~e ~nu~en' správ,ce tohoto oprávcení předem. Druh~ SOU? ma za t~, z pw knih~vního věřHele přeclchá
nění nemá,
a tonaJemcovu.
~m kdyz v~det
oprávnění nelze vyčí'sti z § 1102
zejícího
právu
o oSi'P.:~1~u
J

m~ t~

n~účinné vůči němu

-
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obč. zák. ani z §§ 111 a 119

'

~ěřitel t. zv. ,úkojného práva n:: .~~icnucenou s,~rávou nabyl
,
J.e tu, aby tyto výtěžky a dŮCho~ e~ y z .ne;novl~os.ti a
učelem příslušejl mu také v ' h Y a mIste dluemka vybíral a za
a , k~~rýc~ poiíval dlu~ník k
v~dobytí i ochraně. POdle '§ec11n práv.
X
zustávají sice v platnosti ale sprá: ' r. o ~a!Jemm a pachtovní smlou'VV
jinak. pro to platných. Z' toho pl nce ,?uze j; VlP?Věděti za P0d'mjne,k
čerpa vnucený sPrávce 'e
'y ,:? ~e opravnem k twkové
vlastním jménem a že y n z ~prav~ell1 dlužníkova, třebas je
důvody zrušení těchto sml~ro. o mo I uplatňovati smluvní nebO' zaJJwnn<\:
Neumann, System exei<učni~Je~á~~tud, pokud přílslušejí dlužníku
stava exekučního práva str 117 ,.vyd. r. 1900, s,tr. 209, Hnra:
případě nepřísluši dluž~ílcu,', ráv~ ,~asl.): J~ nepochybné, že v sOIUz€,ném
zák pro neplacení ná:jemné60 kd ž ~nusem s!ll,louvy podle § 1118 obč
zap~~né,?ylo. nájemné zaplace~o pred~~~I~ ~oa~emni, sml?uvy v ~nihách
nepnslusl WilD vnucenému' správci . kd '
o plyne, ze takove právo
~. vzhledem k plednějšímu pořaclf, ,~~íh~~ ;~to ~la.cení před'em neuznal
rttele, pro něhož spr.>vu vede byl'
?I ? Z'.1PISU vymáhajícího vě
<;tni lze považovati zrušení' několika;e~lra~?en Je neurznati,. Nebylo by
ukon hosp?dařel1í a bylo by nezbytné ab n~J.~~rnl smlou,,:y za obyčejný
§ 112 ~x. r. vyžádal svolení exekuén'. y SI yl vn,uceny sprá'Vce podle
proto treba řešiti otá2)ku zda ná' e ~ho ~Oudu, coz se nestalo. Nebylo
oko, tedy že je rneplwtn,{ podle ~ !:'r~ ~~/~~~.bYla ,-,zavřena jernom na

t

d

Nejvyšší soud

čfs.

b
.
o' nOVIII rozsudek prvého soudu.
D ů v O d y:

Podle § 111 ex. ř. nepůsobí sice o' I '
'.
a p,achtovní sml'Ouvy sjednané o spri va e~1 vnuce~e s~ravy na nájemní
muz.e ~)'pověděti takové smlouv zavovane. nem?vltosh. Avšak správce
v2)neslI zwloby o vyklizení a Sj~d /?d';ll,n~k ~Inak pro to platných
v mí-stě obvyklůu a J'en k ' -ro
na,~ 'tl!tle naJ~mni smlůuvy na dob~
jejích dílů potřebuje SPráv~e ~~~~!~::r~ nekmov~tosti nebo jeclnotlivých
čís. 9206 Sb n s) U'
t h
xe u1čmho soudu (srv rozh
.
"
"
z z o o. ustanovení ply
"
.
.
spravce k výpovědi nájemní sml
~e .0J'ravnení vnuceného
o vyklizení za podmírnek jinak ro °t~V; 'o . přlpad~ k podání žaloby.
?ova! schváleni exekučnlho sou~u n
dl;'YCh, amz hy k tomll potře
Jemního poměm s nájemcem ne I.a/.'e e.~nl k. tomu, že zru~erní ná-,
opa~ření náležející k obyčej:ném/ho~,c~~a~aJ~mne ;patří. mimo 10 mezi
VlOm § 112, odst. 1 ex. ř. správci takoP'h ,~em, ~a~ze .am ,~odle ustanolen. o ?~ázk~, zda se může vnucen' s vr~v~ o se v:a:len.1 n"em pot~ebl. Jde
sem, na:J.emlll smlouvy podle § 111~ obč ~ domahatI pred~as~eho ~ru
kdyz naJemník zaplatil povinnému l l " . za.k.. Era neplacenI naJemneho,
ůbč. z'>k. může nájemce 'estW
. aJe.mn,; JIZ předem. Podle § 1102
namítati to věřiteli pOZdějI zap:':n ;aPlabl prede,;, vice než jednu lhůru,
to vyznačeno ve veřejné ,knize N:~~ nse o noyemu"vlas!"íkovi, když je
o
vnucenou správou zahájena k vymáhán' ~end~m pnpade byla exekuce
I po, 'e avek, které byly i<nihovně .

t!t

d

b

zajištěny ještě před dojednáním n.>jemní smlou:vy a před zapl'acením nájemného předem, nejde proto o věřitele později zapsaného, nýbrž o dří
vějšího hypotekárního věřitele, jemuž nájemník zaplacení předem více
nežli jedtté nájemní lhůty vůbec nemůže namí,tati, a je tudíž ustanoveni

nájemní smlouvy ujednané mezi povinným a žalovanou o zaplaceni nájemného předem na 15 let, pro vnuceného správce, pokud 'jde o lhůty
splatné v době vnucené správy, bez účinku (§ 1102 obč. zák., § 119
eX. ř. a k tomu rozh. Č. 10824 Sb. n. s.). Může proto vnucený správce
vyvoditi z neplacení' nájemného všechny důsledky, jež jinak s tím jsou
spojeny, tedy mŮŽe nejen vymáhatil zaplacení splatného, nájemného,
nýbrž může se domáhati pro nezaplacení i zrušení nájemní, smlouvy a
vyklizení- najatého předmětu, jsa k tomu oprávněn :ustanoveními, l:i 1118
obč. z"k. a § 111 ex. ř.
čís.

15673.

K převodu závodu ve smyslu čl. 22 obch. zák. stačl ústní trhová
smlouva.
Nabídka a její přijeti se mohou státi projevy téže fysické osoby
v různých funkcích.
I v období likvidace společnosti lze převésti obchodní závod s firemním právem na společníka nebo i třetí osobu a jej prodati.
(Rozh. ze dne 10. pwsince 1936, R Jl 53Ij36.)
Ukvidator firmy Bratří P., spoleenost s r. o., prodal na základě
daného mu valnou hromadou sám sobě jako majiteli nastávavající firmy Bratří P., společnost s. r. o. nástupce, veškerá aktiva a pasiva likvidující společnosti. Jeho žádosti o zápis. nové firmy niž š i
s o u d y nevyhověly.
N e j v yš š í s o u d uložil prvému soudu, by o opovědi firmy znovu
rozhodl.
zmocnění

Důvody:

Rekusní soud vychází ze správného názoru, že 'k převodu obchodniho závodu ve smyslu čl. 22 obch. zák. stačí ústní smlouva trhová
mezi zcizitelem a přejímatelem a ž.e netřeba smlouvy ve formě písemné,
má však za to, že rekurentem v opovědi tvrzená koupě a převzetí podniku, vedeného pod firmou »Bratří P., 'společnost s mčenlm obmezeným«,
není mčitá, poněvadž není blíže uvedeno datum télo smlouvy, čimž je
vzbuzena pochybnost o tom, zda a kdy k ústní trhové smlouvě důšlo.
Než nutno uvážiti zvláštnost tohoto případu, poněvadž tu navrhovatel
Otto P. vystupuje jednak jako jediný společník a jednatel staré firrn.y
Bratří P., společnost s ručením obmezeným, jednak jako jediný likvI"
dator téže soolečnosti po jejím zrušení a zároveň jako ,kupec jednotlivec firmy, (, jejíž zápis žádá, ve znění »Bratří P., společnost s ručením
obmezeným nástupce«, a se zřetelem na tuto zvláštnost jest posuzoClvilnl rozhodnuti XVIII
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vati, tvrzenou koupi podniku dle čl 22 b l '
p~de nabídka a jeji akceptace se Činí
,~1. za~:: neb~ť v tabvém
~ych funkcích, Je-Ii potvrzeno prot k yrojevy teze, lySIcké Osoby v
','
ze Otto p, jako Iikvidator dle z In~ o em: o, mU;lOradné valné
madou prodal Ottovi'P, jako m Pt r moc~eJ1l,udeleného mu valnou
nost s ručením obmezeny'
, atJI e I nastavajlcI firmy »Bratří P
.
., ,
m nas upce« vešk ' J '
"
~
jlCI společnosti za určíte' ča'stk b' I" '
era
aKtIva a pasiva
,
y lze uveden' , , b
vany, a byla-Ii tato zpráva bez námitek h~' lez yly s nim vYúčto_
slckou osobou --'- 'e t í m ,
sc valena, - Ovšem touže f
smlouvy dle čL 22: Jbch 'kpro sboUd ?ostatečně prokázána
y' za ,a ylo hm vyh '
d avk u, Pro věc J'e Ihostej'ue'
- dl
,oveno zákonnému
,ze e uvedene
'
k d .
~ ll! L března 1936, kdy tento likvict t
zp;'avy, ~rodej aktiv se stal
vel~U prodeji, _ byloť mu uděleno a~ Or nem,el, jeste zmocnění k tako_
cely prodej a vyúčtování o něm ,b I
2~, brezna 1936 - , poněvadž
24, červ~a 1936, takže tím bvl i n/ y schv~~eny ?a valné hromadě dne
k,prodejl aktiv, Byl-H tu však propra~e~,pnpadny I}edostatek zmocněni
predpoklad vylíčené smlouv
' na J: I O?chodmho závodu zákonn'
plSU čL 22 obch, zák Poněv~df~~kzaml~~u~, ~apovědí se příčilo přel
o?chodní závod s firemním ,rávem / s e ,IS a ,právního je přípustné
vesŤI na, společníka nebo i hetí OSobuO~d?bl I~kvldac,e společl!o'sti pře
Staulb~pJ,sko: Komentář I d'l 't
,JeJ pripadne prodatJ (srovnej
str. ~13 ~ čL 137, odst 2'), ~~bsl~'b86 §,3'"str. 389 ,k čL 130, § 10
zmve vynditi, pokud bUdou dá!
t p,rek~zky podanou opověd' pří
opově di, což nutno ponechati rerst~~k a ~I zakonné předpoklady takOVé
bude zejména přihlížeti k stavu fi~~ ov~:;u s~udu k posouzeni, jemuž
»Bratří p" společnost s r. 0,«,
mn o reJ střiku o původní firmě

°

r

čls,

15674.

!\ni_ v zemědělském vyrovnávacl

__,

,

opr~~en k rekursu proti usnesení o'"ur~ze~1 nent yyrovnacl správce

patřlcl vyrovnavacímu dlužn/koVI,'

cent odhadm ceny nemovitosti

(Rozh, ze dne 10, prosince 1936, R II 544/36,)
, R ,e k u r sní s o u d vyhověl stížnosti
"
_
delskem vyrovnacím řízení) do ro d ,vyrovnaclho dluzníka (v zeměby provedl odhad ve smyslu vlad. ~~/~}s~~~~~~~ uložil prvému soudu,
Ne'
, , ,
, S b , z, a n.
J v y s S I S o u d odmítl dovolaci rekurs
vyrovnacího správce,
Dů vo dy:

Podle § 3 vlád, nař, čís, 76/36 Sb
'
rovnání ustanovení vyrovnacího řád ,z, ka ~' plat! o zemědělském vynařízení výslovně ustanoveno ně U'"P? u nem v uvedeném vládním
správce nemá toto vládni nařízeníc~ ,gn~h~, O Ros;avení vyrovnaciho
platí V té příčině předpisy vyrovn~~íh~c., ďvla~tUlch p,ředpisů, takže
34, 35, 44 a 46) jest vyrovnací správce ja~~ Up' om~dl~k U1ch (§§ 5, 10,
CUl soudu pouhým

dozorčím orgánem nad jednáním a majetkem dlužníkovým, ale jménem
věřitelstva nikdy nevystupuje, nýbrž má pouze vyšetřiti stav majetku
dlužníkova i všechny okolnosti důležité pro rozhodnutí věřiteli'l

o nabízeném vyrovnáni. Sch:izí tedy vyrovnacímu správci legitimace
k dovolacímu rekursu, třebas uvádí, že jej podává k odvrácení škody
všech věřiteIů, jejichž zájmů prý má hájiti. Z ustanoveni § 9 vlád, nat,
čis, 76/36 Sb, z, a n, plyne ostatně, že nesprávné určení odhadní ceny
dlužníkových nemovitostí může po případě škodití jen těm věřítelům,
v jejichž prospěch váznou na nich věcná práva, Podle § 9, odst. 2 uvedeného vládního nařízení má se určení odhadní ceny státi podle před
pisů odhadního řádu (přihlížejíc i k změnám podle vlád. nař. 6s, 230/
36 Sb, z, a n,), Knihovním věřiteli'lm musí tedy podle § 35, odst 2
odl1, řádu býti oznámena soudem určená odhadní cena a tito věřitelé
mají pak možnost sami dotčené usnesení vzíti v odpor způsobem tam
stanoveným.
čís.

15675.

!{ odporovatelnosti stačí, že odporem proti právnlrnu jednáni dlužníkovu může býti zjednáno pro odporujíc/ho věřitele příznivější postavení, než jaké měl před podáním odporu,

V odpŮ1'Čim sporu podle § 2 čls. 3 odl" ř. náleží žalovanému, aby
dokázal, že i tomu, kdo za něbo sjednal právnl jednání, byť i k tomu
nebyl zmocněn, nebyl znám zkracovaci úmysl dlužníkův ani znám býti
nemusel.
(Rozh, ze dne lO. prosince 1936, Rv II 1122/34,)

Podle přednesu žaloby dluží tchán žalovaného Jan N, st. žalobci na zápravoplatného platebního rozkazu určitou částku, k jejímuž vydobytí byly vedeny bezvýsledné exekuce, Nemovité jmění dlužníkovo,
I. j. ideální polovice knihovní nemovitosti byla zatížena zástavním právem ve prospěch žalovaného pro pohledávku 26,000 Kč a byla prodána
v dražbě 3L května 193G za nejvyšší podání 29,,000 Kč, Dle rozvrhového usnesení :má zbytek z tohoto nejvyššího podání po uspokojení
knihovních věřitelů připadnouti žalovanému k částečné úhradě jeho
knihovně zajištěné pohledávky, Tato část pohledávky krytá nejvyšším
podáním byla převzata vydražitelem ve smyslu § 171 ex, ř, Nebýtí tohoto zatížení, které bylo vykonáno v poslednich dvou letech ve prospěch blízkého příbuzného dlužníkova, byla by bývala pohledávka žalující z nejvyššího podání plně kryta. Žalující proto navrhla, opírajíc se
o předpis § 2 čís, 3 odp, řádu, by uznáno bylo právem, ie žalovaný jest
povinen trpěti, aby žallJ!iíd vedla pro svou pohledá"ku exekuci na hypotekámí pohledávku žalovaného váznoucí na bývalé ideální nemovitostní polovici Jana N-a st. P r v Ý s o u d žalobu zamítl. O d vol a c í
s o u d uznal podle žaloby,
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
kladě
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Důvody:

S hlediska § 503 čis. 4 c. ř. s. vytýká žalovaný především, že vuvo_
lací soud věc po právní stránce mylně posoudil, uznal-li, že žailob·kYll1ě
byla právním jednáním svého dlužníka Jana N., jemuž odporuje,
cena, a dovozuje proti tomuto názoru odvolacíhO' soudu, že zkrácení
lobkyně ve smyslu § 2, čís. 3 odp. ř. tu není proto, že i kdyby vůbec nebylo došlo k tomuto jednání Jana N. st., nedostala by žalobkyně z nejvyššího podáni za nemovitost jím zatíženou nic, ježto nejvyšší podání
nestačí ani k uspokojení všech knihovních věřitelů jsoucích před pohle_
dávkou žalobkyně .. Avšak tato námitka dovolání není opodstatněna.
Otázka, zda odporující věřitel byl právním jednáním dlužníka zkrácen
jest otázkou právní (rozh. čís. 4546, 12157 Sb. n. s.). Pro její posouzení
jest rozhodující doba, kdy se odporuje, a jde o· zkrácení tehdy, skýtá-li
odpor proti právnímu jednání dlužníkovu věřiteH možno·st zásahu na
dlužníkovo jmění s nadějí na uspokojení, tedy je-li odporování způso
bilé přivoditi bud' úplné nebo částečné uspokojení odporujicího věřitele
(rozh. čís. 5185, 12148, 121507 a j. Sb. n. s.) Příčinné souvíslosti mezi
odporovatelným jednáním a zmenšením vyhlídky odporujícího věřitele
na uspokojení zapotřebí není. Stačí, že odporem protí právnímu jednání
je zjednán pro odporujícího věřítele příznivější stav, než jaký tu byl
před odporem. Zda tento ú'čínek tu byl již předem, nebo zda nastal
teprve později (na př. při knihovním zajištění pohledávky .odpadnutím
některých jiných břemen), nerozhoduje. V souzené věci bylo v době, kdy
žalobkyně vznesla odpor, dosaženo za nemovitost zatíženou odporovatelným jednáním nejvyšší podání 29.000 Kč, a připadne z něho pO' při
kázání všech předcházejících .knihovních břemen na zajištěnou pohledávku žalovaného ještě zbytek 17.187 Kč 30 h, který bude vyrovnán
převzetím vydražitelem, ježto žalovaný prohlásil, že si nečiní nároků na
hotové zaplacení pohledávky a ponechává dlužnou částku nadále v plné
výši knihovně zajištěnou. o.spěšným odporem bude žalobkyni umožněno
uspokojiti se exekucí na tuto hypotekární pohledáVku žalovanéhO' a na
tom nic nemění, že mezi jejipohI~ávkou. a pohledávkou .žalovanéhO'
"".:1Syly~aálšfz)jytek nejvyššího. podání phivyšujícípohledávky jinych
knihovních věřitelů, neb.6ť rozsudkétn o odpůn':i žalobě určuje se jén
(§§i,i3 odl'. ř.) relativní bezúčinnos! O'dporovatelného jednání, totiž
jen proti určitému žalobu vznes šímu věřiteli, nikoli bezúčinnost jeho
vůbec, to jest proti všem věřitelům, a má tudíž úspěšná žaloba odpůrčí
proti knihovnímu zajištění význam jen pro uspokojení odporujícího
knlhovního věřitele, nikoli však pro knihovní věřitele jemu předcháze
jící (srovn. rozh. čís. 5364, 9230, 10778 a 12782 Sb. n. s.). V souzené
věcí knihovní věřitelé jsoucí mezi pohledávkou žalovaného a pohledávkou žalobkyně nepodali proti přikázání zbytku nejvyššího podání na
pohledávku žalovaného odpor podle § 213 ex. ř., vyjdou tudíž při rozvrhu nejvyššího podání na prázdno a jejich knihovní pohledávky budou
při provedení rozvrhového usnesení vymazány (§ 237, odst. 3 ex. ř.)
Tito knihovní věřitelé nemohou si však vzhledem k relativnímu účinku
oclpůrčí žaloby žalobkyně ani mimo rámec rozvrhového řízení činiti nároky na částku žalovanému přikázanou, tudíž tudiž ani na jeho pohle-

"
"
I d že také oni sami již podali, nebo
. 'C' da'í proti knihovnímu
dávku vydraz,telem prevzat~uc. e ~.
dokud běží lhůtY:' podl~ odpu~clhO ~a~uČí J~~I~tuO j1k to učinila žalobzajištění pohledavky zalovan~~o O' P~;ázkU o niž jde, na váhu, neboť
kyně. Leč tato mozno,st nepa a pro,
neť 10 žalovaným nic tvrzeno,
. nehledic ani k tomu! ze v tomto, smer~alob: ně budou úspěšným odpoZ
'est jediné rozhodnym, zda vyhhddk y d 'n'l Y:"lstO zda ze zbytku nejvyšJ
" . "..
tO'mu tak Jest oku ne J
'
. ,
!~m pn~~'7~:[p~dajíÓhO na p~hledávku žalovaného ,~o přípa?ě z )e!,o
.

sp'~~l~:á:k~ převz~té vdydražitelemd'lbude'ce pu~ppO~Z~~? ~~::n~tn~yf:: ~~i
bk ' Odvo,lacl sou nepo.sOu I v
'N t
~pl~~ě námi~~y žalovaného, ~e mu iÚ~::~ j~h'~i d~~~J:~ V • S~~IZ~~;;
š~odi:i

sve ve~lte!e
veCI Je nespome, .ze

;;.~~~~n~~iš~~ní pOhled~vkY
I dl

žalovaného, j~,muž
'Iovaného někdo jiný. Bylo tudlz na

i~\~e~~~~,O~tt~;~{ie~d:~~~ti. o~~TJa žal~k~něnf;~I~n~~' ač~~;u~~rb;ií

. by prokázal, že fraUdulosn:~mysd araať 'již' to byla jeho matka nebo
znám am tomu, kdo za ne o Je n~,
. toliéi vůbec ani nenaněkdo jiný. Žalovaný však te~to duka.z v prv~1 :a něho ·ednala. OdvomCltou osobu, ktera.
dl ,) k' duO kazy a
b 'ldl , ba ani nepojmenoval
"
. ",'
b o tom plOve nep e
,
lací soud neměl t~dlz ,anI pnc~ny, r Yodvolacího řízení (§ 5,03, čís. 2
jsOU bezpodstatne vytky. va(§n~~~. "s 3 c. ř. s.), jež činí dovolání
c. ř. s.) a rozporu se spIsy , , . , ~j.
ítá že není prokázáno, že
v tomto směru. Pok~d d?volam Jeste n:m .' mocněna stačí dovoláni
osoba, jež za žalovan;,ho Jednala, by!a ~ . o~ur~vně dolíČeno, že i když
odkázati na napadeny rozsllde \ v n.er;rz ~~eryP za něho Jednal) jednala
k . eho . asnému a přematka žalovaného (?ebo kd,O'kO"IV J~ny, . .
J
za něho bez jeho přtkaz~, .~:.IZ~J;C zas:a~~:oprj~~~áni tím , že prospěch,
vážnému prospěchu, ~c v~ II z~ O'vanlCu'e a zdráhá se jej vydati, čímž
který mu z něho vzmkl, s: nym ,zhadr~
I dodatečně jednáním jehO'
se stalo jednání toho, Jen~ za ne o Je na,
zmocněnce (§ 1016 obč. zak.).
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15676.

ažovati za knihovní zapoznámku zahájení nucené dražby neI ze pov
jištění podle § 265, odst. 3 zák. čís. 76/27.
(Razh. ze dne ll. prosince 1936, R I 846/36.)
Srov. čís. 15707 Sb. n. s;
.
. . "'odání nepřÍ'znal v přednostním
P rv Ý ·s o u d rozvrhu!e n~J.~yssl~P . řihlášené sociál-ní pří~pěvky
pořadí okresni n~m~cens~,e POJ:s!t e bP 10 osvědčenO' jejich knihO'vní
starší dvO'u, nikoh vsa~ tn let, Jez o~e II rekursu, D'ů v O' d y: Pozajištění. Rek II r s nI, S o ~ d nev'y ~~:těním knihovnim podle § 265
známka zahájení nucene dra~by nem z Jo, h'li nrubyto věcných práv.
zák. o přímých d~nÍ>C~; p~znamka~~'J'inep~~~:m{Y vnucené správy a nuTolikO' v exekučmm nzem propuJ
.
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cen~ dražby věřiteli, úkojné právo v )ořad'

,

""

ne~l ,~osud v knihách, zajišťuje tato ,dozná~:ozn~mky, V;nteh, který

v jejlm ,pořadí věcného zástavního práv ; pr~v~ nabyh budoucně
materiálněprávní důsledky oněch oměrůa, oznan} ou, se docílí, že
~ra~něny, ~do P? jejich zápisu vftupuje d~) ~~~~~~~~Sh m?hou býti
enemu kmhovmmu právu, Nemůže však
'
pO,mer,u k do_
n~hraditi nedostMek včasného knihov~íh pO~,~f.m~a zahajem dražby
znamy se nabývá věcných práv s v'" k o zajls em, Jen vklady a zá.
zajištění ve smyslu § 265 zák čís ,n/~7 ou sv:ch~ uved:~ou, Knihovní
ztotožňovati s právem zástav~ím ~. o ačn~en;a vyzna~ slrší, dlužno je
ve shodě se ziÍ'konem, Jen pořadí vúčtdalší vy~?dy .stezovatelky nejsou
nucené dmžby pro stěžovatelku docíleno ,m ven!elum bylo pmnámkou
~ed,ostatek v'časného knihovního zajištědí, n~k~h .pre~nost?íl?O pořadJ pro
mdl by~o za:~o,ViÍ'no, je potřebí knihovnLho ~~jiitě~/p'fl~~~gzOá~~~~nf~N e j v y s S I S o u d nevyhověl dovolacímu rekursu,
'
Důvody:

Sb Podle us~:no,vení vládního nahzení' ze clne 20, prosince 1927 č 175
' z, a n"
erym.,se pmvádí záikon ze dne 15, června 1927", Úl Sb
z, a n, k § 284, deje se zajištěnf s I t ' h d . '
,
• CIS,
,
dOp!at.ků jednak podle u'8t.anoveníPk~i~~~ní'h~n~f:o~~klj~~de vtk~ti ne-

va'CI exekuCÍ, a to Hm způsobem že

'8

I

'."

,~a

'

'razo-

wvací exekuce jimiž 'vymáha'; '.~llroved?u ,len, ony ukony uhrapřed 't
k'
]lel ven e nabyva z"stavních práv na
toste~; ~ebe:ezaubc:~e~~~y m~~~te,né zří",e,;í zást,,~ního práva na nemovi_
odst 3 te'hoz' vla' d 'h
.,
~ho jmenl, Stejne z, ustanovení
k § 265
,
111 o nanzem vyolývá •
",
'
dražby nelze považovati za kniho' , !,.~~ 'poznamku zahajel1l nucené
cit ziÍ'kona, neboť v něm ,se ukl' ~m zajls ~~' ~e smyslu § 265, odst 3
Imihovně zajistiti a mimo to pe~~~ ~ernlll-;' Ula?Um povl,~nost n,edoplatek
čímž se přesně rozlišuj'e knihov ' a I"~t~ ~sne zav~de';l re"lm exekuce,
111 zajls el1l od zahajenl nucené dražby,
čís.
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Předpisy zákona čís. 32!)/21 Sb z a n I "
,
škody proti obecním funkcio~ářÓm Pla~í ~p p~~e;;I;J;k~e~~;:h

~~::u

(Rozh, ze dne 12, prosince 1936, R I 1022/35,)
Žalující obec se na svém b' I'
f
',.,
škody kte o "t
.,
yva cm unkclOnan domáhá náhracdy
byl v;at d~ ~J~et~~v~~fs~~;~;re~ným, činem (zP50nevěrou), iPro který
odmítL Rek ú rs n í s o u d ~I
I vY, S o u d zalob~ pro !e~tokráte
hod nutí D ů vod 'p, ' . d OZll pl vemu soudu nove jednanl a rozy, I Vili sou odmltl pro tentokráte žalob
'
,
P?něvadž povinnost k náhradě škody nebyla ještě
I' tU .usnesen~m,
nIm ř!zení zjištěna, Vycházeje z tohoto právníh/~~~~~ua ne v: sprav:
soud zalobu usnesením pro tentokráte odmitnouti, nýbrž roz~~~:!n;r;~~
V'

tentokráte zamitnouti, Druhý soud však nesdílí názor prvního soudu,
který se zřetelem na § 5 zák, ze dne 12, srpna 1921 čís, 329 Sb, z, a n,
se zabýval pouze otázkou, zda správní úřady již povinnost žalovaného
k náhradě škody co do důvodu ziístily, Žalovaný jest pro zločín zpronevěry ve vyšetřovaci vazbě, pro čin, z něhož jest vyvozován žalob ní
nárok, Bylo ponecháno prvnimu soudu, <rby podle vlastniho uvážení
posoudil, zda v civilním sporu. s nímž zároveň jest vedeno trestní řízení,
chce rozhodnouti sám také o důvodu nároku, či zda chce vyčkati výsledek trestního řízení, ~ tudíž zda chce ;procesni řízení přeruš Hi, Civilní
soudce mŮže i sám posouditi trestnost činu .žalovanému za vinu kladeného, civilní nárok podle tvrzení zakládajíciho, a zjistiti, pokud mu to jest
prostřeďky civilniho řizeni možno, a mŮže je přerušiti, ale nemusL K zamítnutí (ne odmíltmti) žalobní žádosti pro tentokráte není pro zavedené
trestní nebo správní řizeni příčiny, poněvadž by jimi mohlo býti odů
vodněno jen přerušení řízeilí ,před prvým soudem, Před pí s § 5 zákona
čís, 329/21 Sb, z, a n, stanoví povinno'st k náhqdě škody obecního
funkcionáře při porušení ustanovení § 5 (1, 2), nezmiňuje se však o postupu správních úřadů v připadě jednáni funkcionáře poškozujícího
obecní finacnce podle všeobecného trestního práva stíhatelného, poně
vadž jest pak použíti ustanovení trestního zákona a tresh1iho řádu, jakož
i civilního soudniho řádu, § 16, odst 6 zák, čis, 329/21 Sb, z,. a n,
neobsahuje zvláštní ustanovení při spáchání trestného činu obecním
funkcionářem ke škodě obecních fínancí, nýbrž obsahuje jen samozřejmý
poukaz na to, že stanovení promlčecí lhúty nederoguje ustanovení o pro. mlčení podle všeobecného trestniho' zákona, Druhý soud neshledává
v tomto omezujícím ustanovení obsaženém ve vedlejší větě důvod
k domněnce, že zákonodárce chtěl vyhraditi rozhodnutí o shora jmenovaných trestných činech obecního funkcionáře správním úřadům, Podle
§ 268 c, ř, s, jest civilní soudce, je-Ii rozhodnuti závíslé na dúkazu a při
počtení trestného jednání, vázán obsahem o tom vydaného pravoplatně
odsuzujícího výroku trestního soudu, Podle všeobecně zastávaného názoru prvního soudu nemohl by však civilní soudce sám v případě takového výroku ještě rozhodnouti o výši škody. nýbrž musil by vyčkati ještě
rozhodnutí správniho úřadu o důvodu nároku, Ve skutečnosti nebylo
třeba dalšího vysvětleni o tom, že v případě odsuzujícího trestního
nálezu jest otázka o dťtvodu civilněprávní povinnosti s konečnou platností rozhodnuta, Názor prvního soudu by byl správný jenom, kdyby
byl proti obecnímu funkcionáři vznesen nárok z jeho veřejné činnosti
(provinění, o níchž má rozhodnouti nikoli trestní soud, nýbrž dozorčí
úřad obce), S všeobecným názorem napadeného usnesení, že soud m~
vždy vyčkati rozhodnutí správního úřadu, nelze souhlasitI,
Ne j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvního soudu,
D

ů

vod y:

Názoru rekursního soudu, že ustamovení § 5, odst 4 a 5 zák, ze dne
12, srpna 1921 čís, 329 Sb, z, a n, se nevztahují na případy, když obecní
funkcíonář poškodil obec při vedení obecního ho-spodářství finančního
trestným činem, nelze přisvědčitL Uvedený zákon neobsahuje ustano-
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vení, z něhož by bylo lze usuzovať ' b
"
.
odst. 4 a 5 I. c, neb I b 'val
I',:e y z~konodarce při úpravě §
to také
z
t!l,ke ;a trestné
a
odst. 6 uvedeného zákona se obí á
,CIS. 2..84, str. 25, 26), § 16
Odp?~ědnosti obecních funkcioná~ů ~vse,m ~nn;o ~tázkou promlčenl
kr~ts! doba promlčecí se nevztahuje n pre,~plsuJe, ze, sta~~vená tam
prave okolnost že na tuto v'" 'k
a ,pr!pad trestneho cmu avšak
k t
,,'
YI 111 , u zvlaste bylo
"I
'
• o~~, z~ vseobecná ustanovení uvede n éh
'k
pomys eno, ukazuje
novam naroku na náhradu škod
' t ,o za, ona o postupu při uplathují také případy trestných činl(pro I to~~cmm fu.~kcionářům se vztaneboť Jinak by této zmínk v
srov. a e rozh. CIS. 10485 Sb, n s)
P,ol.lkaz k § 268 c, ř, s. n{do~d~6, ~~~t. 6,vůbec nebylo bývalo tfet"a'
odsuzujícím výrotem
lhO !u ? vá;anost civil:
pn rese,m, otázky povinnosti k náhradě šk d , nJ::brz ,o upravu řízení
odsuzuj1clm výrokem soudu tr st 'h
,o y, Doslo-lI by k rozporu
hléd,acího, byl by ovšem soud e ml ~ a, vlrok~m správního úřadu doci
ponevadž bylo by mHi za to že ~I ~I va~an vyrokem správního úřadu
zákonem pozdějším odlišně ~d
aJ °dlotazk~ byla upravena speciál,ní~
Nesprávný jest také názor že r~~f:lo ~ § 26,8 c, ř, s, (§ 9 obč, zák)
/lázor ?y byI správný,
z:mí za pred:poklad,u,
jeho
JI odnlltnouŤ1 pro tentokráte. Podl
t)noutI Jako predcasnou, nikolí
(SI:O':. ~~ příklad rozh. čís. 6706 a ~7~; ~tdlkatu~'Y neJv~ššího soudu
m,".han! skody, již utrpěla obec nes r' " n, s.) .Jest v pnpadech vydarst~l, pořad práva vyloučen, dok~da~n1T- dvede~~m fmančního hospoplatne o povinnosti dotčeného obecn'h o f e ka~1 u;!ld nerozhodl pravoa nelze ani soudní řízení ,ž d
I o u~ clOnare k náhradě škod .'
(Sb, n. s.
6331).
pO
sprá:cního
odmítl.
r o prvm soud zalobu pro tentokráte

vyčísti dův~doJ zp;~~;~~:~~

n~ho. s~u~u

činy, nel;~

;O~duerr~~~n?eJde

m'ěl ž~lobu

,čís,
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Sprá:ně orthOdn~Ť1
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• Pořad práva, je-Ii žalován řidič \10'
,
skody přivoděnou hrubou nedbalostí ro'J:Skeho leta~la na náhradu'
emu byl VOjenským soudem
odsouzen podle § 702 voj. trest.

zák:

(Rozh, ze dne 12, prosince 1936, R I 1400/36,)
" ry
, Žalol?ce se domáhá náhrad škod
zalovany;n jako řidičem VOjenského ler~dfte~a
mu byla ~působena,
r~u byl zalovaný vojenským soud' . d a , fU ou nedbalosti, pro ktezak. (srážka vojenského letadla em o souzen t:?'~le ~ 702 voj. trest.
s o u d vyhověv námitce nep" ~ t pov?zem. patřlclm zalobd), P.r v j'
Rek u r sní s o u d této n' nptus nostJ poradu práva žalobu odmítl
N'
•• ,
aml ce nevyhověl.
.
e J v y s S I S o u d nevyhověl dovolacímu rekursu,

b

D ů vod y:
o
Nejde tu o škodu která b la
vaného, nýbrž o škodu, ktero~ žaftuso?en.~ služe~ním výkonem žalo' vany pn takovem výkonu způsobil
trestným činem takže ' k
,
naro na nahradu škody, oprený
'
o tyto právn!

skutečnosti,

je občanskou věcí podle § I j, n. a patří na pořad p~áva.
otázkU, tzda uplatněný nárok žalobci přísluší se zřetelem k předpIsům
§§ 29 a 35 zákona o letectví ze dne 8, července 1925 čís, 172 Sb. z' a n.,
jichž se strany dovolávají, nelze řešiti v tomto období rozepře.
čís.

15679.

stát jako nositel železničního úrazového zaopatření muze s tím,
jemUŽ zadal práce, smluvně sjednati jen závazek, který by obsahově
odpovídal předpisu § 47 úro zák.; pokud byly ujednány závazky přesa
hující míru závazků uložených osobám v II 47 úro zák., jest ujednání

takové neplatné.
(Rozh, ze dne 16, prosince 1936, Rv I 2077/34,)
žalujicí stát (železniční správa) zadal žalovanému výrobu lámaného
kamene v státním lomu v Z. Dozorcem nad lámáním kamene pověřil
žalovaný Ing, Františka S-a. Podle žalobního přednesu se žalovaný
při tom zavázal, že ručí svým jm~ní111 za případné úrazy cizích osob
i svého pracovního personálu v provozU 10111U, pokud nebyly zaviněny
orgány dráhy. Zároveň bylo stanoveno, že se v pochybných případech
má za to, že vina spočívá na žalovaném nebo na jeho personálu, a že
žalovaný musí zastupovati podobné úrazy proti úřadům a převzíti od
dráhy všechny žalobní závazky i nárok)'1 na odškodnění proti poškozeným nebo jejich příslušníkům. 'Dne 9. února 1926 rozdal Ing.
František S, před odstřelováním střelmistrům 8 zápalek. Signály trubkou
dal František ,M, rychle za sebou a jen osmkráte, Ve skutečnosti však
mělo býti oznámeno 9, ran, ježto byla vystřelena I rána tak zvaná »režijnÍ« dělníkem a ne střelmistry. Ing. František S. nevyčkal, až všechny
tyto rány vyjdou, aby dal pak odtroubiti, že je střelba skončena, nýbrž
odešel ještě před skončením střelby. Střelmistr Jan K. vida, že Ing, S.
odchází, měl' za to, že všechny rány JSOU již vypáleny, a proto vyběhnuv
z lesa, kde byl skryt, šel k obědu, Na cestě po skále přišel k ráně, která
v tom vyšla a způsobila mu těžké poranění. Ing, František S, byl pro
toto opominutí odsouzen pro přestupek podle § 335 tr. zák. Zraněný
Jan K., jenž při této nehodě byl těžce zraněn, byl členem nemocenské
pokladny čs, státních drah a byl pojat do úrazového zaopatření železničních zaměstnanctl. Léčen byl po celý nemo.censký rok a výlohy s tím
spojené dosáhly částky 7,351 Kč. Na tuto částku byla dána nemocenské
pokladně nositelem úrazového zaopatření podle § 65 zák. čís. 33 ř. Z.
z roku 1888 náhrada ve výši úrazového léčebného důchodu 5.042 Kč
24 h, takže škoda nemocenské pojišťovny ,činí 2.308 Kč 76 h, Léčebný
důchod úrazový za další dobu činil celkem 5,024 Kč 24 h, Na poléčeb
ném důchodu úrazovém bylo vyplaceno 18,473 Kč 14 h. Důchod tento
byl zvýšen nálezem rozhodčího soudu na 10,000 Kč ročně. Státní správa
železniční bude pak i nadále povinna vypláceti důchod Janu K-ovi a po
jeho smrti případně i jeho pozůstalým podle příslušných ustanovení
úraZů'vého pojištění železničních zaměstnancŮ. Veškeré tyto výlohy po-
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vinen jest hraditi žalovaný podle svéh
'
uvedenou smlouvu, a také proto že o zavazku, ,který převzal na sebe
osobu nespolehlivou, která byla
t~ot~~ren: pn odstřelování pověřil
~e proto .na žalovaném domáhá za I
' st~e odsouzena, Žalující stát
cs, státních drah, dále výloh jež č p ~;tenr vžlOh ne,mocenské pokladny
Jako nositeli úrazového zao' 'atřen's, s a u -; zeleznlcní správě - vzeš(
každého
se
,I,: placem
renty vždy první/
ro
po kterou žalující stát bude poodule 'fl ode dne splatnosti po celou dobu
zao p~ t'rem"
"
.
na ezu rozhodčíh
zelezllIcním
zaměstnanců
.
o sou d II pro úrazové'
vyplaceti, případně v té výši jak ~ cf°vll1en
Janu
K-ovi tento důchod .
e
P r v Ý s o u d uznal podle "alob "lltk stanovena rozhodčím soudem
pokladny
d
,(výlohy nemocenské
v od l' Otázku, přísluši-li žalujícímu r~ ,J~nak zalobu zamítl. D fiJedll1e s hlediska ustanoveni záko o SŤatu zazalov~ny nárok, jest řešiti
platných v době uzavření smlouvy n~
ne!"ocenskem pojištění dělníků
z
a
zákona
9 ,:kona lz9,e
30,
1888
o pOjlstem zaměstnanců ro )ří
,njl:a, .'24 CIS, 221 Sb, z, a n
na?yl platnosti teprve cfne~ ta~ onemocnenr, I11validity a stáří, kter;
o urazovém pojištění dělníků ze: ~el ver;ce 1926, ~ ustanovení zákonů'
SIllce 1887 čís 1 r' z
_ k" Jmena puvodmho zakona ze dne 2'8 p
, ,
, , ' , z ' o u 1888 o '
'I
' rol urazové pojišťovny dělnické proti OSO~1~ro~;C 1, ne l11 0censké pokladny
k ladna čs, státních' drah i úrazové z am, reÍlm, ze nemocenská podrah byly zřízeny podle uveden' h 'k aopatr~l1l zaměstnanců státních
novení zákonů těch dlužno řťšiBcot1ak~nů :' lze, tudiž )ed~né podle usta.
nostl shora zmíněné regresní nárok pr tO r:'~- I zalujlcl stat ve své vlastnemocenské pokladny čs, státních d~a I za oVane!:1U, .vyplývá ze stanov
lezme ze dne 6, června 191 9 čís 1843, h a z nanzel1l ministerstva žepokladny čsL státních drah platl: u t .o, Po~ud Jde o nárok nemocenské
" 33 ř, z, a §§ 246,
szákona
anovemz §. 6"D za'k;,~e d ne 3D, března .
1888 CIS,
a 247
Sb, z, a n, S ustanoveními těmi souhla'
e dne 9; [lJna 1924 čís, 221
st~nov, Nárok na náhradu částk 2 ' SI ~stanove::1 § 25 stanov a § 2'6
statu jen, má-li střelmistr Jan
,308 Kc 76 h pnsluší tudíž žalujícimu
klad~a čs, státnich drah poskytl~ ~7st~emocO za kte:,ou nemocenská pona ,nahradu škody proti žalovanému O~' tu Jako POJ1~t~?U dávku, nárok
?b~, z"k. a podle ustanovení § 1315 b~zk~ tu Jest reslÍl podle § 1295
o c. t~ak. Co~e týká nároku, žaluJlclho státu jako nositele úrazovéh
re m z~mestnanců čs, státních
•
drah, padaji na váhu ustanovení
4
a , 7 zakona ze dne 28. prosmce 1887 čís, 1 ř. z, z roku
za úrazy, V § 45 se stanoví že 1888.0 ruč~l1I podnikatele a třetích osob
veškeré odškodné,
Jes! zavázán hraditi
.
Podle § 11 téhož zákona jest okláda~yslne ne~o hrubým zaviněním,
učet se, podnik
.pmvozu]'e V da P ,.
" z~ podl1lkatele toho, na ]'ehož
,
, n e m pnpade slo I" "
mene, Jez správa státních j h 'a I
'
o amam a vyrábění kadala
, zavázavši se platiti
mu určité částky za káme\r\t:r , o~anem~ z31
oprávn~ným podnikatelem ~taveb yp;~v~~~f'l ,za!o~aný, který je úředně
mene delníky a J'iny'mi zanle'stnan'c I' ' Jez
" Sam
; am"m
do slu"kamene
b --" aI výrobu kaan K, byl jeho zaměstnancem Žalo
'
."
ze pnp, Poškozený
Jkamene na vlastni účet. Podlť toho v:ay provade,l te~y lámáni a výrobu
.
Je~h
Jej pokladatr za podnikatele ve
smyslu § I I cit. zák. takže t
,
s ran ne o platl ustanovení § 45 téhož

pro

měsíce předem ~'91

měsíční

°

československých" stát~í~~s O~)2,~08 Kč

$,

čís, 3~ ř: ~, pozdějšího

z~ d~i~z

dn,~

března

l

o§§zaxg a

zPůSObil_l~~;k~tel

pojišťovně

zákona, Proto je. žalovaný zavazan hraditi žalujícímu státu 5,D42 Kč
?4 h a od 8, února 1927 měsíčně 833 Kč 33 h jen, způsobil-li úraz
Jana K-a hrubým zavině nim, že byl žalovaný skutečně podnikatelem
staveb, je zjištěno živnostenským listem, který mu vydalo tehdejší
okresní hejtmanství vP, a který zní na živnost »Podnikatelství staveb
pozemních, nákup a prodej stavebních hmot a lámání kamene«, Plyne
to také z úředniho potvrzeni okresního úřadu ,v Po, že pan Václav S"
podnikatel staveb a majitel štěrkoven, byl oprávněn používati trhacích
látek k dobývání kamene v lomech, žalující stát sám zprvu označoval
žalovaného jako podnikatele a teprve později uvedl, že podnikatelem
byl československý stát, a označuje žalovaného jako akordanta, ale ve
skutečnosti prováděl žalovaný lámání a výrobu kamene na vlastní účet,
takže je podnikatelem ve smyslu § II zák. ze dne 18. prosince 1887
čís, 1 ř. z, z roku 1888, Pokud se tkne zavinění žalo'vaného, nebylo lze
ziistiti, že by byl žalovaný zavinil úraz Jana K-a úmyslně nebo hrubým
zaviněním, neboť nejsou prokázány žádné okolnosti, z kterých by vyplývalo na jeho straně nějaké zanedbání i té ;1ejobyčejnější píle a pozornosti, Proto není podle § 45 zákona ze dne 28. prosince 1887 čís, 1 ř, z,
z roku 1888 OdtlVodněn námk žalujícího státu na náhradu výloh, které
uplatňnje železniční správa jako nositel úrazového zaopatření, ani nárok
na měsíční rentu, který čs, železniční správa uplatň,uje jako náhradu
důchodu vyplacellél10 Janu K-ovi z důvodu jeho podnikového úrazu,
Naproti tomu jest odůvodněn nárok žaluj>cího státu na náhmdu výloh
nemocenské 'pokladny čs, státních drah, neboť podle § 1315 obč, zák.
ručí žalovaný za škodu, kterou způsobil svou nezdatností Ing, František
S. Že nemocenská pokladna čs, státních drah z důvodu nemoci Jana
K-a, která byla jeho úrazem přivoděna, částku 2,308 Kč 76 h vynaložila,
je nesporné, O d vol a c í s o u d nevyhověl odvolání.
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
D ů vod y:
I když by se vycházelo z názoru žalobce, že žalovaný nebyl podnikatelem ve smyslu §§ II a 45 úrazového zákona, a i když se vychází
z právního názoru vysloveného v rozhodnutí čís, 9674 Sb, n, s" že
státu jako nositeli železni'čního úrazového zaopatření neposkytuje zákon
stejného práva jako poskytllje územním úrazovým ,poj,išťO'lnám § 47,
druhý odsl. úraz, zákona čís, 1/88 ř, z" přesto nelze dojíti k jinému
výsledku, než k němuž došly nižší soudy, Kdyby šlo o po'ji'štění u ně
které územní úrazové pojišťovny, příslušel by pojišťovně té protí osobě
v § 47 nvedené ~ avšak nepodnikateli - nárok na náhradU škody jen za
podmínek druhého odstavce § 47 úrazového zákona, totiž tenkráte, při
vodila-li třetí osoba podnikový úraz úmyslně nebo dala-li k němu podnět zaviněním, Ježto žalobce jako nositel želeZlličního úrazového zaopatření tohoto zákona se dovolávati nemůže, nebránilo mu nic, aby se
žalovaným smluvně sjednal závazek, který by odpovídal tomuto zákonnému ustanovení. Pokud však ujednal s ním závazky dalekosáhlejší,
převyšující míru závazku osobám v § 47 úraz, zák, uvedeným uložených,
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-nelze k nim přihlížeti, ježto b od
'
by osoba v podniku zaměstna!á a ~~~~va!o dUChu, ~r~zového pojištěni
dro?ena ručIla i za závazky takové kt ov~m,u pOjlslem (zaopatření) po'
u oZlh nechtěl. Podle § 44 '.
!
ere urazový zákon oso,ba'
,I č'·
Ul az' zakona n
"
m tem
vy ~u Itl ustanovení úrazového záko
k emaJI také pojíšťovny práv
plahl! I pro železníční úrazové zaop~~ ,svému prospěchu, Totéž mus~
~stanovení bOdu 3 d) smlouvy ze dne r~~1 ': nelze proto uznati platný~
ze ': pochybnosti Se má za to ž '
. ,c~rvna 192'5, pokud stano '
sonal u" Přísluší proto žalo bc/ pr~t~I~~I~~oóva na ,žalovaném a jeho P::~
Jen, v ramcl § 47 úraz. zák t ·
' b ' ane:u u narok na náhradu škod
sine nebo zavíněním _ hr~ b; J. zjJu~o, ll-I! zalovaný úraz Jana K ' Y
el~~~~ád žallobce spa!!,uje 1 z~~~~~tnLf;v~~~~e § 4t7 úraz: zák, . n~~~=
, ,
e u omu Franhska S ''b
o v om, ze ustano '1
sten?, že František S, b I u;~áonsa y ~o n~spolehlivou. I když jest z~~
ktereho se dopustil tím yz'" I 9vm,n y m pre,stupkem podle § 335 tr J
me "
,
,
(ne ' unora I 92~
. z,
~, ze vsechny k výstřelu 'ři r~ve",
.,:, ned~1 odtroubením zna~
mz
či , se dopustil opominutí ~ ~ho' ne rany JIZ vy-sly a že lom opustíl
z J:nu K. povstalo těžké poškození
na tele, takže jest ho pokládati
b~!významná, ježto nárok podlez§ ~;o, u ne~datnou, jest tato okolnost
prrpadech,. kde podle předpisu obč ~l~z, zak,; J~st 'Cyloučen ve všech
a ,kde Jde Jen o ručení za výsledek __ , . ' nastava rucení bez zavinění
zak, (srov. rozh. čís, 12647 Sb
' Jak Jest tomu v případě § 1315 ob'
~anéh~ nějaké vlastní zaviněni ~ :~~Jd: ~roto jen O to, zda stíhá žaloc~
ranhska S, byla známa, přesto ho ov ",Toru, ze,. ač mu nespolehlivost
A tu,. vychází-Ii se ze zjištění niž~íc;rr do~orem nad střelbou v lomu,
U~na!" n,eboť František S. bYl zaměstnán SO~du, nelze na zavinění jeho
pn ,ruzny~h stavbách a v lomech na v' o :o~u 19?8 až do roku 1913 '
take odstrelovalo a že se
'.
J:'robu sterkoveho kamene 'kde
ne t l "
am Jemu am zal • t '
, '
se
~ a a pn odstřelov«n! nehoda aŽ' , t . ~es nancum, na něž dohlížel,
e s eJny dOzor bez jakékoli nehOd
mel v lomu ve Z již od 1 '
těChto,,okolností předpokláda~fr~~nee 192'5.. !'Iemohl proto žalovan" z~
dOZorcl nezpůsobilou,
, b y Franllsek S. byl osobou k f';;'kci
v

čís.

15680.

Pro povahu záruk
. k
rukojemství obchodem. y I a o ob c hod u ro;;;hoduje, je-li

převzetí

(Rozh. ze dne 16. prosince 1936, Rv I 734/35.)

Žalobkyně se za žalovaném do 'h'
tv.rdl:, že jest to dluh syna žalovan~hao a zaplacen~ zažalované částky
nehoz se žalovaný zaručil jako ruk' , z ?bchodmho, spojeni s ní za
syn~vi žalovaného nedobytná P . OJ~11I a platce, Pohledávka ta jest proti
Se tykala částky, jež vznikla' žall ~ y ,s o u d. vyhověl žalo'bě jen pokUd
prohl«šení žalovaného J'inak ' lOb' kym p,rob žalovanému, :po záruČrlJím
Podle
"
,,'
za o u zamltl a to
ť h
,
znem zaruoního prohlášení 'd
' .
~ ee to d ů vod ů:
zak, ke kterému 'jest zapo-třebí ,J e ? frukoJemstvl podle § 1346 obč
'plsemne ormy. Bez této formy nevzniká

čís.

15tí81
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závazek. Z toho plyne, že závazek vzniká jen, pokud této formě bylo
vyhověno, pokud tedy j,est obsažen v písemném prohlášení, a že tedy
další závazek, který byl převzat toliko ústně a není obsažen' v písemném prohlášení, je pro nedostatek předepsané formy neplatný, Z obsahu prohlášení zřejmě v}Oplývá, že v něm není řeči o převzetí pohledávky, ktemu ji'ž žalobkyně proti synovi žalovaného měla a nelze v tomto
smyslu zejména pokl«dati- slova »za zboží dodané V"mi mému synu«,
, poněvadž tento výr"'z v souvislosti s ostatním textem neznamená nic
jiného, než že žalovaný se zaručuje za zaplacení zboží, které bude
teprve dod"no. Jestliže snad žalobkyně to míni'la jinak, má na styHsaci
sama vinu. O d vol ac í s -o u d uznal i v této části podle žaloby,
D II v od y: žalobkyně - obchodnIce - prodala synovi žalovanéh-o -trhovd - za účelem dalšího zchení zboží, Jednalo' se tudíž na obou
stranách o obchod a obchodní, dluh, Nebylo tedy podleč!. 317 ob ch.
zák. vůbec zapotřebí písemné formy rukojemství, které si žalobkyně
zřidila p'fO SVOii, pohledávkuvznlklour z provozu obchodní živnosti a
platí tedy i ústní- uiednání vedle písemné záruční lirs-tiny učiněná, t. j.
záruka žalovaného i za nedoplatek.
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání.
Důvod y:
Jest si,ce přirsvěd6!i právnímu názoru dovolatelovu, že pro povahu záruky jako obchodu nero'Zhoduje, že' jest obchodem smlouva,
která měla býti zárukou upevněna, a proto odvolaeír soud myl,ně odů
vodnil apHkaci čL ,317 ob ch. zák. tim, že Ipři koupi zboží šlo o obchodní
jednání- a že záruka byla převzata za obohodní' dluh, Rozhoduje jen, je-li
převzetí rukojemství samo o sobě obchodem ať ji,ž na straně věřitele
anebo rukojmího neb obou, Ze srku,tkového zjištění odvolaciho soudu
jest dovoditi právní závěr, že tento případ je dán, Pro smlouvu rukojemskou, kterou žalující firma uzavřela k zajištění své pohledáV'ky z obchodního prodeje, platí domněnka čl. 274 a předpis prvního odst. čl. 273
obch, zák Jest tedy' tuto smlomu pokládati za jednání náležející
k provozu obchodní živnosti žalujíd strany a jest proto na tuto rukojemskou smlouvu p-oužítil UJstanovení' čl. 317 obch. zák Nevyžaduje se
tudíž k platnosti rukojemství převzatého žalovan,ým písemné formy,
Dovolání' se musHo minouti s úspěohem, i pokud se opírrá o výklad listiny ze dne 3. dubna 1933. Napadená změňurjfcí č"st rozsudku odvol'acfho soudu' se nezak\.ádá na záva"ku žalovaného převzatém tOlUtO listinou, nýbrž na závazku převzatém právním jednáním ústním a proto
výklad listiny nemá rozhodujícího výzoomu,
čís.

15681.

Dohodu o depuraci jest vždy vykládati slušně hledic k okolnostem
jednotlivého případu.
Nesplnění depuračniho závazku ve smluvené určíté době neopravňuje k odstupu od kupní ,smlouvy, jde-li o zcela podřadné břemeno.
(Rozh. ze dne 16. prosince 1936, R II 468/36.)
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Žalobce opíraje žalobu v· I
'
Se zrušení kupní sm.louvy ISn~~ne ust",~ovení. ~ 918 obč. zák.
dané a tvrdí že žalovaný ve ' Irac y . z~ mvesÍ1'ce na
lhůty m.ll' po~kytnuté neprove%lmd~veneJedn..0roční lhůtě přes do,j""/O'n,'
vItostech depmací věcných břemenP~~:llI z~.loby na prodwných
obce a někter}'ch korporaci i dohr " ,n.o~cl~h t~m Ve prospěoh j'
lobu zamM!. O d vol a c í s o u '. Oc~"nyc ,učelu. P r v Ý s o u d
rozhodnutí.
d uloZlI prvemu soudu nové jednání
N e j v y S š í s o II d ul "I d
rozhodl.
lOZI o volacímu soudu, by o o d volání znovu,

Duvody:
Kupní
smloulvou ze
3·1 k ve't na a 30 '" I
'
,dne
'.
v~~a ~tr<l!na žalobci od velkostatku v T " z~n 930.odprodala žalodarskym inventářem a zavázala se ,"
nekt~re nemovItosti i s hospo_
pit, cli do jednoho roku bez kni'h , z:hPrb09ane nemovitosti odevzdá ku't t"
. ovmc . remen Ža'lo
"
ne
movl' os II I, S inventářem ža'lobci od
dl"
vany ustav tyto
kladě oné kupni smlouvy vlo.ženo
~vz a, a ?yl? pro ža,l'Obce na záa 12. června 1931 D"pma-čnl' ,pravko :,Iastmcke dne 21. října 1930
'k
k
'
.,
zavaze· zalované st
b
Pod
'.,
rany ne yl učiněn
. mml OU! . upni smlouvy, nýbrž toliiko v
kmhoV'ní břemena o něž
t t
edleJslm zavazkem a nej'SOU
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v om o sporu J' de pro ' l b ' .
N emusl' by
tl kmhovní zaliz'enl' tl"1' ' . "
'
za o' -ce velmI tiživá
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z Ivym Jl'Z proto " d
"
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ny ;z Jest v té pi"íiČÍlně přihlédnouti k . h
' z~ J e o realm břemeno,
Je
z neho pro majitele reality vyplý , V o ob~anu a povmno'sti, která
věcná břemena pOuze v tom ž~ Vlva' 'ksouzenem případě záleží ona
t nL reahty J'imi
591o um
'k
, ' a s'h
y z 'JednotUvých kapitál
..
za t"
lzene" ma platiti'
c,astek, kteréžto částky čini
celkem 12.000 Kč a má ted 'I ~.?C
k hodnotě koupedy' ch nemovYI'toPst~ I' 1 r,~cln: 600 Kč. To není vzhledem
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d'a t'1 zrusem
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žá'"
.
a
ove
realm
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"
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·
P?t e kaml uver, což jest viděti již z té okol
.
neznemoznu'Je hyvl,tostech přes ona reální bř '
"
nosit., ze na prodaných nemodvou milionů Kč. Mimo to v ed:~~a, ~~~~o, ~Iuhu v ~elkové částí okolo
mena pome na domě, nikoli na
t~1 zaloby va,zIa OHá reální bře
tedy jen na malé čáJstce zb tkového st mch, koupenych nemovHostech,
koupeného, ježto dům ten ~,ěl odl at~u z~lobcem od žalované strany .
h?dr:?t~ ~?OOO Kč. Přiihlí-ží-Ii s~ k ~š!na e,?keho posudku v den prodeje .
dul-ezllte ZjIštěné oko-Inosti že I
!ll temto okolnostem, Jakož í k té
, h
'
za ovana stmna k úh aď
.
nouclC' z oně-ch reálních, břemen složi,Ia k
.. 'r, e povmností plysouhlasiti s prvním soudem, že de umčnÍ ,solhdu pstmu }2.000 Kč, jest
Jde o tMo spomá reální bře p
, z,avazek z"lovane strany, pokud
pro jeho nesplnění neni žalob mceenoa, J,e r,azu, doc,ela pOdřadného, takže
, I
. ,
pravnen d omahatl se
"ku'
vll ,ouvy" zejmena když, jak je rOvněž zjilŠtě.
v 1 b
zr'~sem
'€m
tohoto zavazku všemožně maři,1. I kd b dno,. za;o' ~e sam, splnení
strany byl učiněn podmínkou ku'pn' YI y eputačm zavazek zalované
ob'
, ' , , I' srn ouvy muselo by
t
kl 'd '
~puso em slusným podle účelu (§ 914 bě ')
se o vya atl
stavu věci a uvá'žiti že se depuničn' ? . zk' ~ vzhledem k celkovému
,
'
I za'va'ze tyka'l četných knihovnícll

zástavních práva břemen v úhrnné ceně oko-Io dvou milionů Kč a že
zbytek několika sporných břemen, jež se žalované straně přes veškeré
úsilí následkem úmyslného mařeni se strany žalobcovy nepodařilo ještě
vymazati, jest vzhledem k tomu, co bylo nahoře uvedeno, významu tak
nepatrného, že to nepadá na váhu, a nebylo by lze proto, že tato nepatrná břemena nebyla ještě vymazána, uznati na zrušení kupní smlouvy,
zejména když žalobce koupené nemovitosti převzal knihovně i fakticky,
na nich léta hospodaří a sám se své strany kupní smlo,uv-u ani nesplnil,
a když žalovaná strana k úhradě povinností plynoucích z oněch reálních
břemen složila k soudu jistinu 12.000 Kč. Poněvadž žalohní nárok na
zrušení kupní smlouvy ve smyslu § 9180bč. z, není oprávněn a poněvadž další žalobní nárok na vrácení z"'placené části kupní ceny a náhradu za rekonstrukci lihovaru jest vyvozován z předchozího nároku na
zru-šení kupni smlouvy, nebylo důvodu, aby odvolací soud rozsudek
soudu první stolice zmšoval, vycházeje z mylného názoru, že žalobní
nárok jest vzhledem k ustanoveni §§ 918 a 920 (nesprávně 921) obč.
zák. odůvodněn,
čís.

li § 29, odst. 2 zák. o společenstvech.
Návrh menšiny na svoláni valné hromady musí obsahovati účel a
důvody, proč navrhovatelé považují za nutné, aby valná hromada byla
svolána.
Představenstvo jest oprávněno zabrániti tomu, by nedošlo k neplatnému usnesení valné hromady.
(Rozh. ze dne 17. prosince 1936, R I 1383/36.)
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9887.

V stí-žností do postupu a u,snesení mimořádné valné hromady uvedl
si člen stavebního druž'stva mimo jiné též, že na pořad valné
hromady nebyly dány všechny návrhy kvaliďikované menšiny a že v těch,
jež na pořad va;Jné hromady byly dány, pozměnilo představenstvo d,ružstva jejich styli1saci. P r v Ý s o u d stížnosti nevyhověl. Rek 'U r sní
s o II d zrušil usnese-nf prvého soudu, jemuž uložil, by doplni-l řízení a
znovu rozhodl. D ů vod y: Z pořadu mimořádné valné hromady je
zřejmé,že návrhy uvedené čísly nebyly dány vubec na pořad. Dle velící
normy § 29, 2 společenstevního zákona a § 13, 1 stanov musi mimořádná
valná hromada býti. ihned svolitna na odůvodněný návrh 14 členů. Dle
§ 13, odst. 2 musí býti na denní pořad valné hromady (a tedy i dle
posl. odstavce § 13 val. hrom. mimořMné) dány náJvrhy podané aspoň
'I" členů nejméně 15 dnu před valnou hromadou. I když by tedy bylo
pravdivé tvrzení dru,žstva, že z 229 podpisů bylo správných pouze 191
a že tedy při celkovém po'čtu 777 členů nebylo dosaženo \4 hlasů nutných pro svolání, mimořádné vallnéhromady, bylo, když tato valná hromada byla přece svolána. povinností< představenstva dáti veškeré návrhy
obsažené v žádosti z 11. října 1934 na po-řad, neboť u nich .předpoklady
§ 13, odst. 2 CI" členů nejméně 15 dnu před valnou hromadou) byly
stěžující

1169
1168
~plněny.

Tu nemělo ani předs~a~enstvo na vůli, aby některé návrhy z
radu vypustIlo, nebo Je rpozmeml·o, a také valná hrom"da neměla
",by ,0d.pr?jed?á~Í těc~to návrh~ pro~tě upustila. To by znamen'lló
zmarem mmontmch prav zamčenych z",konem a stanovami. Právo
nority žádati jen o svolání valné hromady bez povinnosti družstva ah
dalo na· poř"d návrhy, jkhž projednáni zamýšH minorita si vy~util
bylo. bl ..pouh~ »nudum ius«, kte:é b~ vedlo k stálému, neplodném~
svolavant vaJnych hromad bez moznostl, aby menšina vynutila na vět
šině projednání věcí, na nichž jíl záleží. Je-Ii tu kvali"ikovaná menši'na
pak nej,;,n ~~In~ hromada ~Uisí~ýti, ihned s~oláJna, nýbrž na její po~
rad musI' by tl dany bezpodmlďlečne vsechny n"vrhy, jež právě proto má
menši,na ve své žádostí uvésti. Představenstvu není dáno na vůlí některó
z návrhů vymýtitil nebo pozměniti. A právě totéž platí, byla-U valná
hromada svolána a došly-B v předepsané lhůtě kvalifikované menšinové
návrhy. Ty: ~š.ech~y mu'sí bý~ti dány.na pořad, neboť jinak by o nich
ne?1.o~lo byÍ1~Jednano, a o vse<;h mU'~í valmá hromada jednati a nikoli
VZltl Je z por",du, neboť takovym zpusobem by mo·Ma věc býti odsunována z jedné vaolné hromady do druhé a zákonná i smlu<vená ochrana
mi·nori,ty mohla by býti obcházena. Není věcí rejstříkového soudu aby
se zabýval menšimovými návrhy věcně, ale jehO' povimďlostí je aby' dbal
toho, aby menšinových práv bylo šetřena.. Prvý soud se mýlÍ má-Ii za
to, že by nedbání práv menšinO'vých nemohlo míití vliv na pl~tnost věcí
jinak řádně projednaných. Nedba"o-Ii představenstvo návrhu menšiny
st"novamí odůvodněného, by hyl její návrh dán n" pořad valné hromady,
nebyla valná hrom"da 2lpůsobem odpovídajkím zákonu a stano'vám
vůbec svolána, a jsou proto všechna její, usnesení neplaln" (Sb. n. s.
12697). Aby však mohlo býti mzhodnuto, zda tu byla kvalífilkovaná
minorita ať ve smyslu § 13, odst. 1 stano'v (\-:í), nebo § 13, odst. 2
stanov ('/,,) , bude třeba vyšetřiti, kolik členů mělo družstvo v době
podání žádosti za svolání mimořádné valné hromady a kolik jich řečenou
žádost (~ávrhy v ní uvedené) vskutku< podalo. S tvrzením dru>'stva a 1
jeho vyjádřením, z něho·ž by se pod"valo, že minorita dle § 13, odst. 2
stan?v bezpe.čně ,tu< byla, nemohl se rekuTsnÍ soud se zřetelem k povinnostI § 23 zak. c. 100/31 Sb. z. a n. UlI'Ožeiné spoko'}Hi a j'edi'né proto
nemohl ve věci ihned rozhodnouti. Po,něvadž prvý soud v d'ůsl'edku odchylného právniho názoru žádný.ch šetření o uvedených tvrzeních družstva neprovedl a řízen! zů'stalo proto neúplné, bude na něm, "by skutečnostil dle názoTU' rekursniho soudu pro pO'SO'UiZení věci rozhodné vy.šetři.l a p",k vydal nové rozhodnuti.
N e j vy Š š í s o u d obnovil u<snesení prvého soudu.
D

ů

ť . k
. h obs",hu
hO Ž § desetinou členstva, vůbec ne~y.ho~ova!: ne.b o ,j~ z je o
.. zřejmé žádají podeps"ní o svolanI' mlmoradne valne hromady a ab~
Je . 'j p;ogram byly dány mimo obvyklý pořad návrhy členů. uvedene
n~t~is. 1-9, a oznamují dále, že poda'jí ještě 1 až 3 uvedene dotazy.
~odání takové, jak dl,e zákona druž. § 29, o~st. 2, :ak dle ~tano~, § . ~~,
odst. 1 a 2 musí obsahovati, vedle přede'P'~aneho ,P?ctU< mens.llOy tez uc,:
dúvody, tedy zejména, proč navrhovatele povazujl za nutne, aby val na
'omada byla svolána. I když při volném výkladu< bylo snad lze se do'; sÚh ze znění jedno!Hvých bodů návrhu účel, jaký menš1'Oo,,; byl ~le.
~:ván, nemá návrh ten další zá!konné náležitostI, .tO' je~t ?duyo,~~ent.
K neodůvodněnému návrhu menšiny nemusily organ~, J1mz ?alezl dl~
stanov svolávati valnou< hrom"du, přihližetr. TOTu ta~e d~la vyraz valn~
enz
hromada tím, že přiuala značnou většin.?:r' hla.su 2lp~~VU red,tele ~., t
odůvodnil, proč nebylo přihlédnuto k zadostI mensl?y v tomt? smeru.
Za tohoto stavu netřeba se obí,rati otázkou, zda navrh~ ?1ensmy pod
č. 2 a 3 byly vůbec přípustným předměte~ pr?' rozhodov,anI valn~li' hro~
madon, když dle tvrzení družstva nep"tn vubec do pusobnost~ valne
"
d (§ 15 stanov) a zda j'e mohlo představenstvo' s dozorčl radou
nroma y '
.
k"
d t
vůbec předem vyloučiti z pořadu. Zásadně nelze ]Jravo' t", o:,e, ]Jr~ s avenstvu odepříti, neboť tO' jest oprflvněn<: a 'P0,vlnno p.rovadetr je~ ta
usnesení valné hromady, která jsou platne učm~na,. to .lest ~O:kUid JSou
kryta zákonem a stanovami, v opačném Eříp,ade ma vy~o? .JejIch odepříti. Zaji,sté je právem představenstv~ ,tez predem z"brall1y to.mu, ~b~
nedo,šlo k usnesen.Í valnou hromadou, jez by nebylo kryto predplsy C; Jej
působnosti věc takovou platně ro'Zhodnouti:,tedy ~ usn;:sení ne~l",tne~1l!:1
.a tak vyloučiti předem neodůvod.něn<Í a pnpad;re s vecml dmzstevn.ln:
nesou:vi,sejíd návrhy menšiny. Pokud 'P,ak, 'P.redstave~'slvo,. ses.tavlVs~
pořad této valné hromady, poplo v pozmenene styhsacI z navrhu. men
šiny u.rčHé body, z nichž na valné.hr~~adě nekt~ré. byly z~n;~,tnuty,
kdežto ost"tní byl'y vzaty zpět, nejde J1'z o vlastm navrh~ mensrn~ v,;,
smyslu § 13 st",nov, nýbrž o ~~vrh~ 'př~dstavenstva, takze owd, p~y,
je stihl ve valné hromadě, nemuz~ m,tl vll,:" na o.taz~Ui p!atnostr, s:ol~m
valné hromady a tím i pl:atnostv usnesem na nI pnjatych .. Reku:sm~
soudem uváděné rD'zhodnutí čÍs. 12697 Sb. n. s. tu ne~op~da, ponevad
. čm nedbala důsledně dozorčí rada, suspendovavsl' predstavenstvo;
~p~á'Vněného a včasně podaného n:ivrhu men.šin~. Pon.ěva~~ pak. rekmsm
soud se jinak správně vypořádal se všemI vytk,?,ml S!I:=:~IOStr, nebylo
vzhledem ok tomu co bylo uvedeno o návrh" menslllly, pfllClny, aby zru~
šoval usneseni pr~ého soudu a naří-zoval další šetření, a nové rozhodnutI.

f
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vody:

Předpoklad reI<Uirsního sO'udu O' n,eúplnosti řízení a tím důvod ke
zrušení UisnesenÍ sOUidu prvé stolice by byl dán tehdy, kdyby šlo o návrh
menšiny, vyhovující. předpisíum § 13 st",nov, po případě § 29 druž.
zák. Tomu,to požadavku však návrh menšiny, ať kvalHikov"né dle
prvého odstavce § 13 stanov čtvrtinou, ať dle druhého odstavce té-

Aviso (zpráva 10 příchodu zbožl. ~dle ~!. 66 žel. dlOpr. sm!.) není
způsobilým pfŮ'středkem k odevzdám zblOz. ve smyslu § 427 (452)
IObě.

zák.
(Rozh. ze dne 17. prosince 1936, RvI 1344/34.)
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Žalobci pověřili RudoHa K-a prode'em b . ' ' , .
'.
lem z~slali prostředni,ctvim speditéra. kucl~f r~zu, )ekmuz Je za tllll uče
dal, n,ybrž zastavil je smluvně (odevzdá'
'. vsa ,obrazy ty ne. proHal"ly h o J-a k za]Istem
' " ' ' jeho nMoku ze smlo
nIm aVIsa d·rahy)
d" ve pro"""
-yec h
vřené mezi Harrym J-em a Rudolf
K
HVy o pro eJ obrazů 112a,
. em -em. Za.sta vené obraz b I I
zeny pro Harryho J-a 11 žalovaného. Žalobci tvr i
" y y y s ~~
tyto obrazy bez jakéhokoli'v právnilho titulu cl dhce,. ze zalo,:any dm
vrácení žalobou·. Niž š i s o u,d y žal b: ' ~ma aJI se na nem jeji'ch
v podstatě proto, že Han J .e ' o u :anlltly; od,: o I a c i s o u d
nevědělo vlastnickém prlvu" la~zb;ů d~b:b:zaovrenI zastavnf smlouvy
bezelstný nabyvatel odevzdáním avilsa dr',
~zum, ,nabyl k nIm jako
proto, jediné jemu disposični :právo k nii;:,h y zastavmho práva a přisluší
N e j vy

Š

š i s ou d

I "I
'
u OZl prvemu soudu nové jednáni a rozhodnuti.
Důvody:

Stěžejním bodem tohoto Sporu 'est ol' k
.
M. jako zmocněncem Hanyho J a ~udoHe~':' ~dt me~1 Dr. Gustavem
stavní smlouva zejména zda s~'lu' o'
. ya sJe nana platná závzdánim obrazŮ, které js~u před~ě'~en~ ~~,~ stran byla prováz;na i ode'
Pře~kO'~~ána, př~devším s hledi,ska dOVOlá~i~:~~[;inJna:~oo~at~:d budiž

j~~~~~~k~~~;vZ~~~í Pn~sOd~~~~i. ~d~~~~:ti p!:edmětů, ~n:louvy,' které\~f;

a to odevzdánim avilsa Dr. Gustavu MO l~~mo, ny rz Jen symbolicky,
obrazy zaslány s:peditérskou firmoul AI'~ed Dol~m K., na· kter~ho .byly .
byly .zaslány ff;rmou Eger & spol. ve Vidni a ~ěl s:po,L, v L.; teto tmně
K-o~1 proti předloženi pasu. Odvolací soud uznal\~i~1 vy~án~ R~dollu
vzdafl1 za vyhovujid ustanoveni § 427 obč zák,
,sym?ohch od;pod"e jeho nalOm spatřovati' nástro' jlmz
.. " " .. , ponevadz v aVISU Je
ujmouH se v{ohradně držb
,.
J'dl
pnjemce se u,vedl do stavu
·,
J
.
y ve CI, a po 'e § 427 obč zák st č' k
b
II,ckemu
odevzdáni všeliké jednání . h '
",.
. a I· sym oje projeviti určitou vůli z něh' I' je oz zvlastmm a výlučným účel-em
'
. oz ·ze na. venek
d os'Io- k právnímu' .přechodu
vlád
d " nepo·chybně
. sezna,t"I, ze
, ,
y a mOCI na VeCI, Nejvyšší soud s ť t
pravmm posouzením nesouhlasí i, kdy'
' t t .,
'
lm
rých theoretiků, a nesotJhla'sí s' tím . zkT': o. o op~ru, v názoru někk-

síla tel pied vydáním nákladního listu neučinil jiné opatření a nevázal
po případě vydání věci na zvláštnÍ- podmínky, takže, i když by na aviso
bylo hleděno jako na jurictický nástroj ovládání, chybí mu znak výhradností požadovaný § 427 obč. zák.; to prokazuje i skutečnost, že s nákladem disponoval'a firma Allred D. a spol., ač aviso bylo v detend Dr. M.
Nelze tedy avisu přiznati význam, jaký mu dává odvolací soud, a tím
na otázku, zda mezi, Rudolfem K. a Dr. M. bylo provedeno též odevzdáJní, pro platné zří,zeni, zástavního práva nezbytné, je dáti orupověď
zápornou. žalovaný, který svého autora nejmenoval a proto' nemůže
nedostatek pasivni legi,timace účinně namí,tati, není oprávněn, aby se
proti vydáJní obrazů brání'l poukazem na zástavní smlouvu ujednanou
Dr. M., neboť ani dodatečným vydáním. obrazů firmou Alfred D. & spol.
žalovanému nebyl původní nedostatek zástavní smlouvy nahrazen;
v době skutečného převzetí obrazů toUž nebyli přejímatel:é zási,lky bezeIstnýmí, neboť tehdy již jím bylo známo, že ža'lobci se domáhaji vydání'
obrazů jako svého vlastnktví:; netřeba se proto ani zabývati právním
významem skutečnosti, že firma Al!r.ed D. & spol. vydala Z<lsílku teprve
na hrozby policejním a soudním z"krokem. Poněvadž smlouva z,;stavní
je smlouva reální, je otátku bezelstnosti posuzovati podl:e· doby skutečného odevzdání, kterýrrn smlou"aje teprve uskuteoněna, a nikoli
podle doby smluvnich projevů. Přes toto právní stanovi,sko, které činí
zbytečným zabývati se i dalšímil dovolacími dilvody, nemůže býti> ve
věci samé rozhodnuto a je nutným zrušení rozsud,ku odvolaciho soudu,
poněvadž žalovaný popřel vlastnktvi žalobců i totožnost obrazů v žalobě uvede.ných a obrazy, které jsou u' něho, a ani prvý, ani druhý soud
tyto sporné body skutkO'vě neřešil.
čís.

Kdo n e O' b i e dna n o u zásilku; zaslanou mu odesilatelem dopopoštou, vráti poště u poštovní přepážky, není odpověden za
škodu vzešlou odesilateli ztrátou zásilky na poště.
ručeně

°
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o dva Iací soud nezastává ná'ZDr
vz ď,ano ni
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v
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•

•
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avi'so po, d pojem nástroje ve smyslu § 427 obč ~~~ Neentr,eemb,ozne 'Pkodradlt:
spornou·
ota',z.ku, zdapo,d
'
' . l"e pod'aď,ľ'
'.
.
'pojem»nalstrOj«
F" a anI. z oumatI
..
tlOké P,rostředky vlády na věci. I při kla,dn.e' Odpor 'd': I Il1S l!tny pl!ko ]u:rI!Sď ďl'
.
, 've I ne ze omuto pOjmu
'~~ j~~'t I I a':lso: kter~ nen,í nic v!ee n;,ž pouhoU! IegHimaci jejího držitele,
dl opravne~, a 'Y na~ladlDl zbozí za zaplacení popl'atků na dráze
vyzve ,a to lll'koh za vsechokolností, nÝ'brž jen potud, pokud ode-

15684.

(Rozh. ze dne 17. prosince 1936, Rv I 59;35.)
Žalobce se žalobou domáhá zaplacení částky 2.000 Kč jako náhrady
škody, kterou utrpěl tím, že žalovaný mu zásilku se známkami v uvedené hodnotě nevrátil. Podle žalobce se žalovaný dopustil hrubé nedbalosti Hm, že zásilku za'slanou mu doporučeně vrátil O'byčejným způso
bem, ač mu hodnota zásilky byla známa a musilo mu býtí známo, že
poštovni správa nemčí za ztráty neza:psaných z'ásilek. Niž š í s o u d y
zamitly žalobu.
N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolání.
Důvody:

žalovaný vrátil zásilku poště, aniž ji otevřel, a dal ji u přepážky
konající tam službu, Způsob, kterým žalovaný zařídil zpátečni
poštovní dopravu na adresu žalobcovu, vyhovuje ustanovení § 37 č. 4

úředníd
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p?~t. řádu,

které dovo!uje odevzdá?f dopisní zási,lky u poštovní pře
pazky. Jest proto zpu'sob odevzda;nl zasllky zvolený žalovaným poklá,dati ~a ?~evzdání k P?što.:'n~. d~pravě. podle ustanovení IV. oddílu
P?stovn!IlO radu a ne!z; pns:,ed,cl~1 z~t?bcl, že žalovaný neučínil zadost
p:edplsun; o odev::dam d?pIsmch z1l!sllek poštovní'dopravě. Žalobce
pr~pus!tl, ze ,zaslal zalov:,nemu dop.oručený dopi,s se známkamí k výběru
, a.ze SI zaloo,c~ tyt? znau:ky neobjedna;l, nebyl proto žalovaný aní poVlnen, abJ zasd,ku zal.obcl v;acel,neb aby ji pro žalovaného opatroval,
neboť prevzav neobJednane ,znar,nky do své detence nestal se jejich
u~chovate,]em podle § 957 obec. zak obč. Žalobce nemohl, ani důvodně
pr'e~pokláda!t, že žalovaný otevře dorpi's doporučeně mll' zasl1l!ný a že
se sam bude !1'0CI ta'~ p~,:svěď,č~tí, jakou ~ku~ečnou hodnotu mají známky
v dopomčenem dopIse pm pnJatem ulozené, a náleželo proto žalobcí
by .s,e .s~m star~1 o zásílku se. známkam~, aby o účelu zásilky uvědomil
zvlaste zalov"neho a dal mu, I' pokyny, ~ak by měl se záJsilkou naloútí
~dyb~ ji nep!ija<l. J~stliže žalova,ný lliejs~ z~vázán k vráceni zásil:ky s po.:
sto~~lml, znamka'U:I, ~de'yzda;] JI. k zpetne dopravě' rpoštou, nedopustil
se zadueho opomlnu~l. Zalovany nebyl povinen, aby zásilku dodanou
~'li žal.obcen; př~.zpě~né qopra,vé pošt?'li ?deslal doporučeně, ježto proti
zal'ObCI' nemel pn Vf1l!cem neobJednane za,sl'lky povinnostio činiti na vrác;n.ou zási,lku nějaké vl,a'stní výdaje. Žalovaný byl oprávněn odevzdati
zasl,lku ,~ P?št?vními z?~mkam! k zpáteční poštovní dopravě, aniž zaplalIl pnslusne porto, Jezto posta dopravuje i zásHky, za které nebylo
port? zaplaceno (§ 37č. 4 pošt. řádu). Z uvedeného plyne, že se žalovany nedopushl žádného opomi'nlltí, vrátil",li žalobd neobjednanou zá-,
sdku s poštovními známkami. Že žalovaný jest odpověděn za ztrátu zásrlky žalobci vrácené, ke které došlo až za poštO'Vní dopravy, nepokusH
se žalobce ani dovoditi.
Čis.

15685.

• Předpisudruihé věty § 406 c. ř. s. nelze použiti na nárok na náhradu
skody za ušlý starobní důchod, jehož se poškozenému nedostalo proto
že nebyl přihlášen zaměstnavatelem řádně a včas k sociálnímu pojištění:
(Rozh. ze dne 17. prosince 1936, Rv I 1901/36.)
t,aloobkyně ~e, n.~ žal'?v1l!ném do~áh~ ~áhrad,y škody za ušlý jí starobnr duchod, Jez jl vznvkla proto, ze JI z1l!lova'lllý nepřihlácsH k starobnímu pojištění. Niž š í s o u d y zamítly žalobu hJ;edk ok § 406 c. ř. s.
pro predčasnost proto, že o žalohním nároku byl,o rozhodnuto rozsudkem prvého soudu dříve, než od které doby důchod ja'ko náhrada škody
byl' žádán.
N e j v y Š š í s o II d nevyhověj, dovolání.
DůvO'dy:

Předpis § 406, druhé věty, c. ř. s. stanoví výjimku ze zásady vyslovené v prvé, větě t~hož 'p~ragrafu, že, odsouditi lze k nějakému plněni
Jen tehdy, kdyz dospclost JIZ nastala v case vynesení roz'sudku. Jde tudíž
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o předpis výjimečný a nelze jej rozšiřovati i na,přÍlp~dy, jež,iím nej~o~
. slovně
wpraveny. V souzené věci se žalobkyne
na' zalov1l!nem
v
y·
,o
k
, . .domaha
..
lacení starohního důchodu, Starobnr duchod vsa nem vyzlvnym,
fřebas žalobkyně použije částe~. vyplacent~h jí jako, starobní důohod.
k své výživě, Právem proto neprt'soudl,ly mzslsoucly zalobkynr starobm
důchod spl'atný až po vyneseni. rozsudku, prvého soudu (sr. čis. 14121
Sb. n. s.).
čis.

15686.

Na náhradu škody podle zákona proti nekalé soutěži může žalovati
i ten, kdO' za sporu přestal býti soutěžitelem.

(Rozh. ze dne 17. prosince 1936, Rv II 744/36.)
žalobkY'ně opírajic žalobu o předpis § ll, ods.l. 3 z~k. proti Mk. ~ou

těži domáhá se pod'i,e čtvrtého odstavce tohoto zakonneho ustanovem na

ž1l!lované náhrady škody, upustivši od původního zdržovacího a odstraňovadho žalobního žádánI. Niž š í s o u d y žalobu· zamítly, o d v 0I a c ís o oU d z těch[o d ů v 00 dl ů': Nelze souhlasiti se žalobkyní, že
pro žalobní ŽádiOS~, která byla z p~vodní .~~Ioby. zdržo.vací a ,?dstraňo
vad podle § 15 z<lkona pmh nekale soutezl omezena .IJen na zalobu na
náhradu škody, zachovává se ža,lobkyn,i aktivní legltrmace podle: § 15
dt. z~k. i když ztraUla vlastnost sOUitěžttelky ve smyslu § 46 CIt. zákona. ž~]obkyně sama připouští, že právním důvodem její žaloby jest
jednání žalovaných podl'e § II cit. zákona; s tímto právním důvodem
souvisi i jejÍ' nárok na náhradu škody, jehož obsah je stanov~n UI~t~no"
vením § 16 dl. zák. Ža.Jovati o' náhradu škody z důvodu j'edn,am ve
smyslu zákona proH nekalé soutěži, přísluši' jen sOUitěžilteli činem nekalé
soutěže poškoz'enému. žalobkyni, která v době pO,d~ni žaloby ~ni
zději neprovozovala již obchod téhož nebo podobn~ho ctmhu. o Jaky ve
spom šlo, nelze považovatI za soutěžUlelku po~le § 46. cit. zák. ~ ~elze
jí proto přiznati ani pro nárok na zaplacení, nahrady skody aktlVll! legitimaci.
N e j v y Š š í s o u d uloži,] prvému soudu, nové jednání' a rOZhodnutL

po-

Důvody:

Předpi's § 15 zákona proU nek~lé soutěži jest obsahe~ 1 .. od~tavc:
oddHUi II a jest odstavec ten opatren nadpIsem >:Opmvnem k. za~obe
zdržovací a odstraňovací'«. Řeší se v něm tedy ota"ka I. zv. 1l!ktrvm I'egitimace ke sporu, a to podle nadpisu, jen?m co do~á:okll zdrž~va~íh~
nebo odstraňovacího. ZáJkon zde stanOVl, komu dava procesnepravnr
nárok na ochranu hmotněprávního, nároku' dovozovaného z urči~
tJ'ch pr~vní,ch, sku,tečno'stí. V příčině skutkové podst~ty § 11, O' kte~y
v souzeném případě půjde, pHznává záJkon takový narok pouze s'Ůu:te~
žHeli, jehoi se čin přímo dotý1ká,což je d~no povahou vec!.

-
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T~to po~aha věci vyž~do~ala také širšího vymezeni se zřetelem k růz_ .
nym moznos(en~, vyplyvajlClm z~ sku,tkových podkladů, jež se mohou
vyskytn;,u:1I v !,:lpadec~ uve~el1ych ~ odstavci druhém tohoto § a tak
se dosta~a )eglllma;e vsem tem soutežitelům, jichž se ČÍln závadný jak_
~oh »d~tyka,«: Je dano p~~ah;,u ,~stanovení zákona proti nekalé sou,těži,
ze nem~~e ].'tl l,:r.lOm o nejake z~j,my imaginární, nýbrž že běží o zájmy
zlvota, tedy o zaJmy maj'etkové'
třebas .
nehmotne' N"ez
hospodarskeho
,
d'
......
am z ~~ p~su pz uvedené~o a an:i z obsahu § 15 nelze usouditi, že by
tu, v ;pn~m~ nam~u na nahradu skody byl zákon chtěl jak co d'O 1'0[mal~epra~ll!ch otaz;,k" ta,~, tmké ~o do hmotněprávní'ch předpokladů ta-koveho naro~u, zaves'tI nej,ako~ uch~lku, jež by plati,ta jenom pro pří
pady p;a-n~'entc! v t0t;'to z"k?ue protI nekalé soutěži na rozdíl od před
pokl~?u, n'a!,oku n'a n"hradUJ skody ze skutečností ",padající-ch pod kterékolI Jlne za'konné ustanoveni. Také tu před'Pokladem nároku, Že došlo
k,e škodě Šk~d/i.;ýn: je~náním. (op~minutím) be2!právným, a předpokla_
de'." 19rn;aJ,n~pravmho zalo~mho naroku na ochr·anu jest ovšem hmotně
pravne, ze narok ten nezamkl, tedy že trval v době ž"loby _ zahájení
sp'0ru - případně také ještě na konci jednání, t. j. v době rozsudku.
JIZ podle povahy věci nemůže býtí o tom sporu, Že nárok na náhradu
škody z jednáJní příčídho se zákomr proti nekalé sou,těží lze přiznati
jenom podmkateli (soutěžiteH), který byl závadným j edn"n'ím poško-zen
ve s.mY,slu a rozsah~ § 16 cH. zákona. Jestliže však byly splněny skutko-ve predpoklady naro,ku, vznikl jak hmotněpr"vní nárok sám bk také
formálněprávní nárok na jeho právní, ochranu a tento nárok n~ ochranu
trvá, ~okud nezanikl chráJ!léný hltlWlněprávní' nárok sáJm. To pl'alf vše- .
obecne a platí to také a nMoku zdržovacím nebo odstraňovacím
u těch!o ?ár?kŮ, bude t~ otáJzkou konkretního případu, pokud snad
hmotnepravnl' narok zdrzovací nebo odstraňovací a s ním také nárok
na právní ochranu! zanikl prá!v.ní skutečností, že oprávněný přesta-l býti
POd,~I'~a~el,:m, soutěŽlt:lem. Pod!obněji, netřeba zatím řešiti tyto otázky
v pn~lne le~h to naroku (odstranovadch a zdržovackh). Co do nároku
na nahradu .skody, který ~plněním určitých skutkových předpokladů byl
v:'_~lkl, nema skutečnost, ze poškozený přestal býti podnikateLem (soutezlt~lem ~,obecném slo,va s?,yslu, nikoN' snad jen v poměru ke škůdci,
kt~ry .sout;zl'talen~ ve vlas!mm ~lov~ smyslu ani, býti nemusI), žádného
pravmho učmku, jmenovlte nepusobl sama o sobě zánik nároku. Pokud
:ento ~mot?ěprávní, nárok nezanikne právními skutečnostmi, jež zánik
j,eho, PUSObl podle obecnych prá'vní'ch předpisů, trvá, a trvá také nárok
na p~avní ochranu, tedy aktivní legitimace ke sporu. Tu n'esejde na tom,
~da zal.obce Je dosud podnIkatelem - soutěžitelem, nýbrž o to půjde,
ze mu Jako takovému nárok podLe zákona proti nekalé soutéži, vznikl a
Že do,sud trvá; proč P9škoz'ený v hospodářském podnikání- ustal, je
zcela nerozh~dne, protoze tato skutečnost o sobě zánik nároku nepů
s~bl. Tu n~m
odchylného. Není,f O' tom pochybností, že na příkl'ad
nar?ky z naJ~~m s~I?U'vy - tak~ přflpadně na náhradu škody _ pří
slusl.Jenom zucastnenym, tedy dotcenym osobám, nájemci a pronájemci.
Jesthze nastaly právní' skutečnosti', jimi'ž takový nárok vznikl, nemá sku-

lll':

tečnost, že nájemní smlouva přestala, s~ma ,0 s~bě,.zrušu1íctho úN~,~tl
na nárok, třebas ovšem ve ~poru vystupuje byvaly n~jemce n~bo 'pr~na
'emce. Tak je tomu také v souzeném případě. Nechť zalobkyne z jakeho~
kolidůvodu ustala v podnikové čílnnosti, nemělo to samo, o sob~
hmotněprávního účinku, na její n,árok ~a náhradu š~o~y a .ov~em ~~l
účinku na její procesněprávní narok za~obm a na ),el! akltvm [,e~ltl~
maci v pří'čině žaloby o náhradu. Protoze se pak mZSl soudy zaml,tajíce žalobu opřely jediné o to, že žalobkyni upíraly žalobni právo j'enom
proto, že jíž ne'ní podnikatel'em - soutěžitdem, a když ,tento dú~od
podle toho, cO,?!lo n~hoře uv,:~eno, nelz~ ~znat~ ~~ spravny, bylo jepch
rozsudky zmsl,lt a vec k dalslmu Jedn"lll vraÍlh soudu procesnllmu
(§ 510 c. ř. s.).
čís.

15687.

Ustanovení § 158 c. ř. s. jest užíti i na právnické osoby. Nastal-Ii
zánik spolku teprve za sporu a byl-Ii spolek zastoupen ,ve sporu advo:
kátem nebo (v neadvokátském sporu) jinou osobou vykázanou pr'Ocesm
plnou moci, nepřestává býti spolek stranou v rozepři.
(Rozh. ze dne 18. pmsince 1936, R I 183/36.)
Srovn. Sb. n. s.

ČíIS.

14634.

Ve sporu o zaplacení urči,té pobledávky pro:Í žalovanému, spo~k~
uznal op r v Ý s o u cl- podl", žaloby. O d v,o I a c I s 9 u ~d . na ~dvolal1l
zruši,1 rozsudek prvého soudu pro zmatečnost proto, ze zaJlovany spolek
(odvolatel) za sporu zanÍ'l~L
N e j v y Š š í s o u d UlložiL,odvo},acín;u soudu,. b~ o o~~olání žalovaného spolku rozhodl nehlede k dlwodum, z mohz lmsll rozsudek
prvého soudu.
Důvody:

Rekurs je považovati za přípustný, poněvadž z důvodů napadeného
usnesení plyne, že odvolací soud, jenž z~uši,1 rozsude:k -prvního sou:du
;ako zmatečný, zamýšlel žal-obu odmítnoulI, ač to prah predp15u § 478,
odst. Ic. ř. s. nevyslovil. Jde tu tedy o usnesení, odvolacího soudu podle
§ 519 Č. 2 c. ř. s. Ve věci samé je rekurs odůvodněný. Není spom o,.tom,
že žalovaný spolek v době podán~ žaloby práJvně e~i~tovall a ,že Je ve
spom zastoupen advokátem, klery byl k zastUlpovam zmocn,en ,~lnou
mocí, podepsanou předsedou a za,pi,sovatelem spolku. Teprve přI posledním ústním jednání, konaném v první stoli~i dne 26. června 19~5,
přednesl právní zástupce žalovaného spolku, ze ze spolku vystouplI?
(t. j. za sporu) mnoho členů, takže jejich počet klesl pod devět, coz
mělo podle § II stan?v spollk~, ~a ,násl,ed~k jeh? zánik, který byl,. t,:k~
předsedou spolku oznamen polI-ceJn-lmu redltelstvl v L., a spolkove jmelll
bylo odevzdáno obecnímu úřadu v R. První soud rozhodl o žalobě me-
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'
v'
Oll
lnnu mocí, z ro-zsudkU' prv,ého'
'vním zástupcem, vykazanym racln y I
oložil za základ svemu
pra du od'volání které odvolací soud, pnj3kl~dPa' spolek J' eště za právní
sou
, " dl'
J' evo že po ' a '
'd
ozhOdnutí, -č!mz a sam ~a 'k' 'm ZrušiN' rozsudek prveho sou (1
r , ět Q. rávněný k procesmm ll' onu "
.
podm a'tPec'n'Dst odvolad soud- tudílŽ poch)"bIJ.
pro zrn
I

rHorně

a uvedl ve svém wzsudku, že nemohl vysloviti zmatečnost
podle §§ 6 a 7 c. ř. c. pro nedostatek procesní způsobilosti Ld',UVdllerl(},
spolku po přípa,dě jeho způsobHosti býti stranou, ježto podle § 26 spolkového zákona nastává dobrovolný zánik spolku, jestnže předsednictv0'
o tom podá zprávu zemského úřadl] a zánik se nveřejní v Úředním listě,
což se v souzeném případě nestalo. Mimo to nemohlo prý nabídnutými
důka'zy ani bí'U prokázáno, že nastal zánik spolku pro nedo·statek potřebného počtu členstva. Odvclad soud na od"olání žalovaného spolku
zm-šÍl! rozsudek prvníh" soudU' jako zmatečný maje za to, že klesl-li ve
smyslu, § 11 stanov počet čI,enÚo spolku pod devět, zaniká spolek již'
tímto okamžikem, poněvadž nemá! již svého výboru, který pod'le § 9
stanov sestává z devíti členů, a nemá proto orgá!nu, kterým by mohl
projevovati' svou VŮlli a jednati s právními účinky. Oznámení zemskému
úřadu není, rázu konstituti.vního, t. j. takového, }ímž by teprve nastal
zánik spolku, nýbrž sloužÍ' jen účelům evidenčním. Zanikl-li však spol,ek,
nepozbyl jen své způsobilosti procesn';, nýbrž i způsobilosti býti stranou,
a proto prý nelze použíti ustanovení' § 158 c. ř. s. Rozešel-li se spolek
dří,ve, než byl vydán rozsudek prvního soudu, a rozejm to bylo prvnímu
soudl] známo dří/Ve, než vydal rozsudek, je prý rozsudek zmatečný, ježto
od<suzuje k plnění, právní subjekt již neeXÍostwjíd. Těmto úvahám bylo
by I,ze přisvědčíti, kdyby byl spolek zanikl před< podáním žaloby, neboť
tím by byl' pozbyl způsobi,lnsti vystupovati jako strana ve sporu (§ 1
c. ř. s.). Ale v souzeném případě nastal zánik spolku a tím i ztráta procesní způsobi·IO'sti až po ,podání žaloby proti spoNou za říz'ení v první
stolici. Pro tako·výto případ platí ustanovení § 158 c. ř. s., že pozbude-li '
stťana během sporu procesní způsobilnsti, nebo zemře~li zákonný zástupce některé str<uny, nebO' zanikne-li jeho právo ·k zastupování, ani·ž
se strana stala způsobil'DU k procesu, přeruší se řízení, ale jen, tenkráte,
když strana nenÍ' zastoupena advnkátem ani jinou osobouopatfenou
procesní, plnou mocí. Toto U'stanoveníl nerozlišuje, zda jde O' osobli! lysickou či právnIckou. Zákonné zastoupení právnické osoby také pře
stává, zanikne-Ji. právnická osoba za sporu, neboť tím přestává funkce
představenstva a ostatních jejích orgánů. Řízení se v tomto pří
padě přemší. Ale přerušení nenastane a ve sporu se tedy pokračuje,
je-li právnická osoba zastoupena advokátem, nebo v řílzení, v němž není
předepsáno nucené zastupování advokátem, jinou osobou opatřenou procesní plnou mod. PfO'cesní plná moc není zánikem právnioké osoby
dotčena, neboť v této O'tázce nerozhoduje U'stanovení § 1023 obč. zá!k.,
nýbrž platí; tu obdobou předpisy práva procesního, a to, ustanovení § 35
c. ř. s. (srv. rozhodnutí čís. 14634 Sb. n. s.). Úmyslem zákona jest, aby
byl odpůrce takové právnické osoby chráněn ve svých právech, a by
bylo zajištěno pokračování ve spom. Právnická osoba nepřestává však
alOi, v tomto případě býti, stranou v rozepři; dokud je tu jmění, nebo
dokud jsou tu alespoň dluhy, zůstává nosiotelkou toholo jmění, i když
pozbyla všech svých ostatnich práva svého úkonného· zastoupeni (srv.
NewmanlOův Komentář k § 158 c. ř. s.); Že žalova,ný spolek v tomto
smyslu, ještě trvá jako procesní, strana, o tom svědčí' i to, že podal svým
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K vy'kladu § 10 zák. čís. 82/2~ Sb. ~. a !Id" \atl' z předpisů §§ 560
"
. kého potnernt vypove I p ,
O zrusent domovntC.
.."
'vědni lhiíty a řízeni o na.
1
c
ř
s
J'en
předpiSy
týkajlCI se vypo
a nas . . . .
mitkách.
(Rozh. ze dne 18. prosince 1936, Rv I 2723/36.)

. . ,'ď z domovnického poměru naSOUdU,l vypove
I
' s o u d J'i .ponechal
P r v y' s o u d zmšH ' I
n'm o· d va ,aCI'
turálního bytu, danou. za o.va y ďne osoudil věcs.právně',má-I.i za to,
p sí obsahovati nálezltoS'Í1' § 562
v účinnostI. D u vod y. p:vy sou.
dana zalovanY~kmuk odevzda"ní naj'atého předmětu
z'e soudní výpověd'
.
.., . rh na pn az '
'
. t
c. ř. s., t. j. mImo Jl'n~ nav . r
'povědi. Smlou"a domo·vnická Jes
aneb k pod~ní ?ámlt.ek prol' v6:,z latn', byt (Mg. § 18 zák. 6s. ~2
smlouvoU! sluzebm s narok<;m n~2 I?
~á na mysli jen sml'Duvy na§
5
,c,'
r.
s
..
'pom"ru'
se J'edná 'podle
a 'l 1920) , kdežto ustanov,.em
"
Vdi domOV'lltOk'ho
e "
, ,,-,
jemní. O námitkách proh vypove .. , ',', ',ná'emního z čehož nelze vyodst. 2 § 10 cit. zák. podl~ ob~obYI nzenl , Ld J' de' o d:omovnický byt,
e' de o naJemms m ou.vu, po
. 'l'~ .. du
. . 't
vozovatl, Jez o n J
' .' , bl, lze použí,ti ustanoveníl CIVI m,,'D ra '
že by na poměr domovmcky Y o.
t'ebí aby výpověď z bytu
" § 562
6 ,. ť 3 oddHu) Nem proto zapo r ,
soudního ( . cas I, " 'h '. . 'ležitosti, požadované wstanoventm .
domovnického měla vsec ny 'na t
ení nelze zrušiti a· postačí, vyhoc. ř. s., když, ji PO,dll':.ttohtoto uVsY'pa~~;di ze 'smlloulvy sl~žebnl. Že by vý. , I" vy' pověď na eZl' os' ern
. ,
"t I'
VUje-,',
,
ho oval a žalovaníl nenaml' a 1.
ověď v toml smeru nevy , v
,
" "
P NeJvyssl
'
, " s o u d nev"hověl,
dovolam,
J
D ů v od y:
. ,
rávně Že smlou"a domovnická je
Odvolací soud pOSOUdl,1 vee sp 'k"
c' 82'/20 Sb z. a n.,který
, b ' . vYJ'ádřeno v za one .
.
,k d '
smlonvou sl,Ulze nt, Je"
" domovnkkém« a v §§ 8, 9 hledl'. omluví v § 1 o »prac?vmm po~e~u I t Nemůže tudí.Ž smlouva domo'~
movlfl~ckémul bytU' ]3'ko k. častl a u. l'cký byt býti' též smlouvou nanická ani z části, pokud Jde kOt o'n;:ovsne vztahul'~ předpi,s § 562 c. ř. s'.
.
'(Sb . n. s. 14332)
na' ,emuz
" č. 82/20 Sb . z. a n;,» z'e
Jemm
..
.ď
.'
10 zák.
Qpak nelze vyVOdlÍ1 am z doslovu ~
,
'd' ,na čtvrt wl<u predem
,
o 'e by·!t zrusen vypove I
,
'
domovnický p~m:r 'mm .. . b la-l\smlou-vena lhůta delší, ze vyv obvyklých Ihutach pro naJn: Y' nek Y 'ho soudu v J'ehož obvodu lest
,. b'ť dána soudne w o' resm
' ,
. d o á
pověď muze Y I
'"
r v', ovědi lze podati
do osml nu n udne
byt, nebo mimoso
a ze pro ~, yp J' ednit a rozhoduje podl,e obdoby
miotky u okresního soudu, o mc z se

l
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řízení ve věcech nájemních se Ihůtamí tam určenými.« Vždyť z tohoto
předpí,su sestávajícího ze dvou odstavců, z nichž první obsahuje ustanovení o výpovědí a druhý ustanovení o podání námitek a o řízení o po.d·aných -námi-lkách, vyplývá, že ustanovení civi>lního ř<idu soudního o ří
zení ve věcech nájemních platí toliko pro řízení, které bylo za,hájeno

o podaných námitk"ch proti v}Ópověcli, domovnického poměru, a že v takovém případě platí předpi,sy §§ 571~575 c. ř. s. nadepsané slovem
»ří·zení«. Nel'ze však rozšiřovati toto ustanovení v ten smysl, že všechny
předpisy o ří;zení v rozepřích ze smlouvy nájemní nebo pachtovni
(§§ 560-576 c. ř. s.) platí obdobně pro zru'šení domo-vni'Ckého poměru,
ni'kol,i'v jen předpisy -o ří,zení o podaných námitkách. Vycházeje z tohoto
právního hledi,ska vyslo.vil nejvyšší soud v rozhodnutí ve Sb. n. s. 14332
právní, zásadu, že ne1.ze zruš Hi právní: pomě:f v pří6ně užJvání, domovnického. bytu příkazem podle § 567 c. ř. s., i kdyby byl domo-v>nkký poměr uiednám na určitou dlobu. Ani' z dů-vodové zprávy ok z.fukonu č. 82/20
Sb. z. a n. (ti'sk Národního shromáždění 1977 z roku 1919) nelze nic
vytěži,ti pro opačný názor dovo'!aJtelů. Zdůra-zňujíť motivy, Ž!e domovnický poměr »neni vlastně nájemní, nýbrž slu'žebnÍ« a že »podle toho
by vlastně i' výpověď mohla býti dána«, aJ poukazuji jen k tomu, »že
část mzdy tvoH byt a že tu: sOUlVDsí možno-st stě'hovati se s možností
o.pamti si nový byl«, z čehož vypl'Ynula nutnost »výpo.vědní lhůtu prodloužHi na čtvrt roku a uvésti ji v souhlas ·S či,nžovními termíny, p()ně
vadž byIo by oblí-žno opatřiti' s,i byt mezi dobou«. Odůvodňuje-I,i dů
vodová zpráva těmito úvahami, »že bylo pro v}Ópověď použito ohdoby
řl.zenÍ nájemního«, má zřejmě na mysli jen výpo-vědní lhůtu a řízení·
o námitkách, ni'koli však též úpravu v}Ópovědi, a taJkové rozšíření pří
čilo by se zřejmému doslovu zákona, který musí, býti pro soud směro
datným. Pokud žalovaní zdúraJzň'ují, že, má~li býti> o námitkách pwti
výpovědi z domovnického poměru jednáno podle předpisů pro ří-zení ve
věcech nájemnich, nebylo by tze ani jednati podle těchto 'pfeclpj,sů, ani'
f01lhoclovMi, kdyby í' oslMní přec1pisy třemw oddílu části šesté civilního
řácdu soudního neměly mm platnost, přezírají, že v § 10 z.fuk. Č. 82/20
Sb. z. a n. ,není stanoveno, že o námitkách proti výpovědi jest jednati a
rozhodnouti podl'e ří!zení ve věcech nájemnkh, nýbrž jen podle obdoby
tohoto řízení, t",kže bude třeba při výpovědi z domovnkkého poměru
při-způ'sobiti' říze,ní, zvláštnostem věd toM, že lu nej'de -o nájemní poměr,
nýbrž o poměr služehní, který nevyžaduje přísné formálnosti platící pro
poměr nájemnf (srov. Sb. n. s. 8244).

.
,
..• ,
v B složila u prvého soudu podle
Hasičská vzájemna .. pOj"stov-na. ,'dům j'ež prvý soud po jednání
pO]1stne za. zhorely .ete'le k přihlášce pohledávky
§ 1425 obč., zákoml
. ·"t ľ
d·hl nevzav zr
•
s přihlášenyml ven e! roz e· ,
.přihlá,šJka se opí,rá, sešlo, a ze
do přiměřenosti popřena .
iy. Ondrej F. proto, ze z kupu, d? nd~ tak
pohledávka ~ama byla jaJk c~ d?1 :e~~,rs~ firmy Ondrej F.
Rek u r sn 1••s ,o u d nevy ovhe_ l J'ej'ímu dovolacímu rekursu.
N e j v y s S 1 S o u d nevy ove
O ů vod y:
'. ".ť
v B o složení peněz u- okresZ podání Hasi'čské vzáje~ne. P~:loo~n'~i po~ži'ŤO požární mi;hrady za
nihO sou-au' ve S., Jest_patr?e, ze " .ní, ~ís!uŠenství (§ 80, odst. I zák:
stavení k jeho znovu'lnzem a.do,plne ~34 č 145 Sb. z. an.). Ze SpISU
{) po.jistné s,?I?u~ě ze dne 3: ~er_~en~e zlnovuztí'zení poškozeného sbvení
se pak podava, ze ~kutečne, ~~~tati věřitelúm za dodáV'ky pro novOa že sl_ožený,ch penez se ma _, : .
d. odle §§ 79 odst. 5, a 81,
stavbu.. Nejde tedy o rozvrh: poza!nI ,nah~:z ~~oudu posu~ovati, i pokud
druhé věty uved. zákona,a)e s,loz;~' ~e, za budo'vu a příslušenství, ve
a
v nkh jest zah.muta pozaJr~l n~ ra d . " J""ch J'est ,postupovati- podle
"
'k
takze
pn
vy
,am Je '
.
5 b " za.:
s,myslu. § 1420
O
I ' ekmentka napadá usnesem reravidel řízení nesljJomeho. ovo aC1 l' esen1' soudu 'prvé -sto1ke, takže
P
bl. 'potvrzeno usu '.
. t
kllfsního soudu, ]1mz, yo, d 19 června 1931 č. 100 Sb. z. a n. jes
podIe § 46, odst. :, zákon~ ~e' ne " . _ oll uveden' ch v tomto zákonném
dovo'lací rekurs pnpustny 'Jen z dUIVOd k renUYa toliko nezákonnost.
, Z ,t·ec·h·
latňuj' e do-vo- aCli re' u· ,
, .,' .
'
ustanovem.
uP. . •
na adené '"snesem prlč110 Jasnemu
P
Při; tom však all:!' nedollčuJe, ze hy se 'k
J'ej'l vy'vody kterým, se
,
. ' ebo smy,slu z<l ona, a
"
'h
a uepochybnemu 7nen~ ~.
._.
odstatě' jen výtky nespr<ltvne o
sn<ltží nezáJkonnost dol"Č1,tr, obsahu1' v P
práv>ního posouzeni.
V'V
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Byla-li požární náhrada za zhořelé stavení, určená k jeho znovua doplněni příslušenství, složena u soudu až po jeho znovumzení a poté mzvržena, řidi se oprávněnost dovolacího rekursu podle
zásad řizeni nesporného.
'zřízení

(Rozh. ze dne 18. prosince 1936, R II 482/36.)
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, • 1 ť pr·edpis'Y oodntltO odm/tnutl notáře jakO soudn/hokOffilsare P a I
nuti soudců.
, • d odmítnuti osvědčovány před
Nejde o nezákonnost, byI~tn-h tu\o'oJe jako soudního komisaře.
soudcem, j'enž rozhodlo odml u I no
(ROlh. ze dne 18. pros,nce 1936, R II 532/36.)

.,
•
.
'I
ozů,stalá vdovaJ (wnirversáJI>n! děZa projednam pozust~lostr o~m!t \~misaJřem k pro-jednání pozustadiĎka) notáře. Ulstanoveneho s0.;t~ mm b
-bylo proto pro]" edinání pot t zadala y mu
- .
losti, vyt~kaJl': mu zau~a.~_s sao u cl y jejímu návrhu nevyhověly.
zů'stalost, o~n~to. N 1 zdS 1
hověl' dovolacímu relrursu.
N e j v y s S I S o ll' nevy'
O Ů vod y:
,
' . d nl'ací stěžovatelka, že veškeré výslechy
jaiko nezaJkonnost v~trka 0~1" , soudce, n.ež který učinil rovhodv řízení před ,prvnl' stol~C' P!~ve J~n\ hů prováděl jiný soudce než
nutí. Je sice správné, ze vets1illU vys ec
O<
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soud-ce, který vydal rozhodnutí Leč v r ' I "
".
n.utí ?otáře jako soudního komisaře v řfz~~~c;~zvŮaS~~l;:t~., jde o odmít_
CIt. zakona platí o jeho odmítn'utí t též. ř ."
lm. Podle § 4
(srovnej podobně rozh. Čí's. 8779 Sb n p edd'.~II,sy§ja4kO o odmítnutí soudců
72'
d' . ,
' ,s., a e
, odst· 1 zak čís 112
I. z; () syn Ikatmm ručení, a obdobně § 4 zákona čís 57/31
o odml,tnuh aktuá'fů), Podle § 22 od' t 3 ' .'
.'
, z. a n,
't t'
d
'
s, jU,I. n. ma strana dův d
mll nU' I sou ccm popímné osvěd6ti. Provád' ',d"k
k.
,o Y,odlem- osvědčení není však ','
enI II aZll ona:ne za uče_
(§ 274 c ř s aJ § 34 'k vazačno predplSy pro průvodní řízení platnými
,
",
za ona . 100/31), PředpIsů §§ 276 412
c. r; s, n~lze tudíž použÍltÍ na osvědčování důvodů od 'I ,a, t,,,Ods!...1
zenl ,po'ZU'stalostním Ne' d
t
.
ml nu t I no are v nprováděno před s;udc~me '~~~h~doU,I:e,zako('~llllovst, nebyl?-li osvědčování
Sb. z, a n,).
',.
pClm c,
Č, 1 zakona Č, 251/34

Sb . . /

o

v,
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Spořitelní a záloženský spolek ( 'ff'
k .
,
výplatu vkladu bez e I s t '
rabl elsen, a) nem oprávněn odepříti
podl
•
.
n emu na yvateh vkladní knížky prot •
st e pstvredPISU SPOlkových stanov otištěných ve vkladní knížce J'e poč ~e
aven o, má-h Obavu, že vkladní knížka nen'
,',
re :
v rukou vkladatele nebo jeho zákonitého z' tu I vkPtra\} ch ""!ko~, t. J.
as pce,· omu opravneno.
(Rozh, ze dne 19. prosince 1936, Rv II 60/35.)

Žalobkyně přednesla, že poskytla J
V '.
.
krytí tohoto úvěru jí nabídl vkladní k .. anu•. -OVl, uver;,: a ze ten ke
spořitelního a záloženského spolku) p~IZ%IU }alov~ne sp~~ltehi~ (správně
knížka, zněJ'ící na J'méno Joset'a V o' ,re oZkllv dlejl prohlasenI, ze vkladní
,
,
- va na v a
Kc' 11e' . v,
,
zana. Zaroveň pode sal Jan V .
.. , ."~'
,
nI !llClm vavkladní knížku kdykbliV U"'
. ll1~hl,ase11l, ze z~lobkyně má právo
jeho dlUhu. Když však ža~~~:an~
ne vymkasovah a. P:lUŽÍti k úhradě
vané předlaživši vkladní knížku k ~k ~Čltr:lla <a vypo;,edela. vklad žaloknížku vyplatiti a uložila částku na y:p a .0.', ,zalovana ,odmltla vkladní
.
. <111 znej1cI u okresmho soudu, avšak
nikoli pouze ro žal b
Žalobkyně' poltdal o tyn~. nybrz také ,pro Živnostenskou záložnu
souhlasila s vybrán~~P~~c~tozlveno.stenskou zálOžnu o sdělení, zda bý
,
P nez u soudu aby se zamezilo zb t •
~;;'~o~k~~~im~ležeŽ~venOt~:~~k~ál~~i~~na od~n{t1a <vy~~ti toto prohlrš:~i
žená není totožná sdstk
kt
st r:etyka, ,ze c~stka u soudu slokyně, jež má vkladní kníž~~' v r~~ouu,nam~~~::n~y~~z~dUj~i ~ ž<; žalabO tomto odmítnutí byla žalovaná z
• , n. ~ a u zalovatl,
knížku realisovala avšak marně Konf!a;renJa se Z~dOSÍ1, aby. vkladní
e
f
prohlášení o tom,' že souhlasí ; vy'pl
I k~s~ a
-ov<a dala zalobkyni
. d
a ou v a u pro zalobkym a také
Jan V před f
od své matk lm], nfez:; e",zdal vkl~dní spornou knížku žalabkyni měl
ulož
. y ose y • -ove povolenI, aby peníze, které na knížku' b I
• I eny, ~I vybral, takze mohl s knížkou volně nakládati N h'
YY
za obkyne aby žalovaná b l "
. avr uJe plOtO
částku, N'i ž š í s o u d
~ a ulznana pov~nnou zaplatiti jí zažalovanou
z těchto d ů vod Ů. žal~v !..z?a y <~o~le z~loby, o. d vol a c í s o u d
.
ana spon e na ma za to, ze žaloba měla býti

r

Ct

zamítnuta, protože složila Vklad k soudu a tim se zprostila závazků proti
všem, kteří činili si nárok na uložené peníze, Tento názor je mylný.
Okolnost, že žalovaná složila ony peníze dle § 1425 obč. zák. u soudu,
je bez významu a neměla pro žalovanou vůči žalobkyni účinek zprošťu
jící, neboť žalovaná byla povinna vklad vyplatiti, nikoliv jej u soudu
uložiti, Důvody, pro něž lze s účinkem uvedeným v § 1425 obč, zák.
liluh splniti složenim na soudě, musí tkvíti v osobě věřitelově. V sou. zeněm případě však takových důvodů na straně věřitelově nebylo, nárok
žalobkyně na výplatu byl zjevný, žalobkyně vkladní knížku žalované po
uplynutí výpovědní lhůty piedložila a výplatu žádala, neměl tedy obnos
býti složen u soudu, Odvoláni tu přehlíží povahu vkladní knížky jako
p"píru na majitele znějícího, takže každý, kdo knížku předloží, je pokládán za řádného držitele i bez průkazu totožnosti a jest mu vyplatiti
vklad, pokud tu není z«kaz soudní, řízení amortisační, nebo není-li
vklad vázán způsobem stanovami připuštěným, nebo na okolnost, o níž
jest předem jisto, že 'nastati musí (zákon čís. 302/20 Sb. a n.). Tento
zákonný předpis nemůže býti měněn stanovami žalované, které ostatně
dle své povahy jsou směrodatné jen pro poměr žalované k jejím členům,
Kdyby se mělo míti za to', že žalovaná z pouhé obavy, že vkladní knížka
není v pravých rukou, smí odepříti výplatu, pazbyla by vkladní knížka
povahy papíru na majitele znějícího, což by odporovalo shora uvedenému zákonu, Ostatně i 'samy stanovy žalované v § 30 stanoví, že za
pravého vlastníka se považuje ten, kdo se vkladní knížkou vykáže, a že
jemu se vklad vyplatí (mimo případy tam uvedené), Je tedy zjevné, že
žalovaná měla peníze žalobkyni vyplatiti a nikoli je ukl'ádati u soudu.
Odvolání dovozuje dále, že první soud má nesprávně za to, že žalobkyně vkladní knížky nabyla bezelstně, Ani s tím nelze souhlasiti.
Odvolání tu opět přehlíží, že nebylo tu žádných okolností, z nichž by
žalobkyně mohla seznati nějaké právní nedostatky v držení tohO', kdo jí
knížku přinesl, a že žalobkyně neměla také žádných důvodů k podezření,
nemohouc věděti, že Jan V. byl v nakládání s knížkou obmezen, Z knížky
samé žadné obmezení patrné nebylo a velmi závažné jest, že žalob..
kyně zároveň s knížkou obdržela potvrzení žalo'vané, jímž žalo,vaná prohlašovala, že vkladní knížka není ničím vázána, Neměla proto žalob ..
kyně žádných rozumných důvodů, aby ještě se dotazovala Josefy V-ové,
zda Jan V, je oprávněn s vkladní knížkou disponovati. Jméno ve vkladní
knížce je v prak si často vedlejší a vyskytuje se i jméno fiktivní. Proto
první soud správně usoudil, že žalobkyně nabyla vkladní knížky bezelstně, Žalobkyně byla proti žalované, jsouc držitelkou, oprávněnou vě
řitelkou, jsouc v době nabytí vkladní knížky bezelstnon, Jestliže teprve
po odevzdání knížky žalobkyni dověděla se žalobkyně z oznámení žalované, že Jan V. nemá práva s vkladní knížkou disponovati, nic to na
věci nemění, s(ačí, že žalobkyně byla bezelstná v době, kdy vzala knížku
v drženÍ. Rovněž nic na věci nemění, vyšlo-Ii ve sporu najevo, že Josefa
V-ová jako vlastni ce sporné knížky její výplatu zakázala, neboť nebylo
prokázáno, že zákaz ten byl znám žalobkyní, když Jan V, jí knížku odevzdal. Žalovaná ani netvrdila, že žalobkyně v době odevzdání knížky měla
vědomo·st o nějakém hrkovém zákazu, Předpis zákonů čís. 302/20 a
čís, 239/24 je nepochybně rázu donucovacího v tom, že nařizuje vý-

~ CIS.

1182

15fjY2 _
. -

CIS. I !JO~,j -

1183

plat~ ton:,u, kdo vkladní knížku předloží i b " . '
'.
poustJ ovsem zákon i vinkulační doložk
~z pl ukazu totoznosh.
Tlzule výplatu. Pokud konečne' se po kY' avsak tam, kde Ilch není,
'
.
u azule na to že ' I
'
o dsouzena k zaplacení téže č"ástk Ž.
" , ~a .?vana,
platiti dvakrát 'est k t
' . '! ,Ivnostenske zalozne,
že vkladní kniŽfu vyda~;'~e~v~~:'~ěze zalovaná zavi~i1a si to sama
mezení, že je tato vkladní kní~ka ,J~nu ~-kOVI, anl~ vepsala do ní
N'
, , ,
vazana za azem vyplaty
'
e I v Y s S I S o u d nevyhověl dovolání.
, D ů v O d y:

Podle § 10 zákona čís. 302/20 Sb z
,...
,,'
na určité jméno vkladatelem ud ',' I' a n',3'neJ! sIce spontelní hllIIZ"'.,
svědčících, takže každý, kdo ta~~~~ua ek~:f~ p~vah~, papírů
I ?ez průkazu totožnosti za řádného držitel~
predlozl, te,st P,V",'dulan
byh vyplacena, pokud není výplatě na překá'~ m!m ~u za~ana částka
nze 1. UI:1c:rO;racl nebo
. zak~z soudní, anebo není-li vklad vá'
<> z .u •
vaml, Vklady mohou býti vázán ze~a~ zpusobcm jJTlpustenym stano_"
lístek nebo na okolnost o nf' ,y t .1:ne~a na pOdpIS, heslo, průkazní
Těchto ustanovení jest pOdl~§§
l;~~em JIS,t.o, že nastati musÍ.
v doslovu zákona čís, 54/32 'Sb z
kon:: CIS. 2,39/24 Sb. z, a n.
knížku žalovaného spořitelního ~ zál~ ,~' o~,~obne pOUZIÍ! I na vkladní
věci jde. Vkladní knížku o kterou .d z lúS, e, o spolk,u, o niž v souzené
vaná ji ,?arně předložila' k Výplatě] Vkll~~n~a~o'~~kne v držení,. a žalo_
novem, ze vklady přes 5000 K'
"
.. mz a ta obsahuJe ustatakže žalovaná dala sprá~ně žal~v!~él~~pl~~~l~Po, 90,denn} ,výpovědi,
vk~~du, lež tuto částku p'řevyšovala. Žalobk I, enn~ vYPov~d z tohoto
kmzky bezelstně, Že se žalobkyně nemu I '[nle na, yla ~rzby vkladní
s vkladní knížkou má a že nez'l" se a za ovaneho ptah, Jak se vě~
nosti držby žalobkyni ani na s~:Zl ,a~l. n~ p9 zdě jším zániku bezelstbylo v napadeném rozdudku
,~el1l ocas! '>: ~'.586 Kč 85 h II soudu,
zák. nelze tu pOužiti neboť ~~~vne ,:dťv~dneno. Ustanovení § 367 obč.
obsahuje sice výpis ~e stanov žafo' o z~ho u vla~tl1lckou. Vkladní knižka
stavenstvo může, ma 'íc ob~vu že ~an~... o a v ~em usta~ovení, že před
v rukou vkladatele n~bo 'eho ~áko ~n}zka ,nem v pravy~h rukou, t. j.
příti, ale pro to nebylo vZ~I~dem k ~lte~o t nast,upce, vydání vkladu odeneot~eba ani řešiti právní OÚzku z~ze s nosÍ! zal?bkJně ~ůvodu, takže
muze, majíc obavu-, že knížka n~l1í a ust~novel1lJ ze pred~tavenstvo
vkladatele nebo jeho zákonit'
,v pravych rukou, - t. ]. v rukou,
jest pokládati za vázání vklaJ~oven~stup~e
vy~ání vk!adu odepříti, '.
mys
z, a n. Vzhledem k bezelstnosti žalo
u,
O zakona .ČIS . .302/20 Sb.,
by se jeji ]'ednánf příčílo ,dob '
bkr ne nelze mlUVItI al1l o tom, že·
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soc~::~t;~~S~:~~~~í:fua~~:;í, rc:;:;ne-Ii soud doručíti miniS!erstvu
!mce nuceným

zřízením zástavní~o

,tury usnesen! o povolem exeprava na nemovitosti zatížené zá-

kazem zcizel1í a zatlžení ve prospěch Československého státu (správy
(sociální péče) podle § 60 vlád. nař, o stavebním ruchu čís. 191/21

Sb. z. a n.
(Rozh. ze dne 28. prosince 1936, R I 1041/36.)
P r v Ý s o u d povolil vymáhající věřitelce k vydobytí dávek sociálního pojištění proti povinné straně exekuci nuceným zřízením práva
, zástavního na nemovitostech povinné náležejících a zatížených zákazem zcizeni a zatížení ve prospěch Československého státu podle § 60
vlád, nař, čís. 191/21 Sb. z. a n, Rek u r sní s o u d návrh zamítl.
D ů vod y: Prvý soud při povolováni exekuce nevzal zřetel na omezení
vlastnického práva zákazem zcizení a zatížení ve prospěch Českosloven
ského státu (správy sociální péče) po dobu, dokud státem zaručená zápůjčka Občanské záložny nebude umořena. Tento zákaz platí i proti
třetím osobám a i při exekučním zatíženÍ. Dům jest zařízen výlučně
k účelům obytným a neslouží provozování výdělečného podniku, ježto
jen v tomto případě by příspěvky k úrazovému pojištění dělnickému
požívaly podle § 216, čís. 2 ex, ř. přednostního práva jako daň výděl
ková. Byla proto uvedená <exekuce povolena neprávem, ježto uvedená
zápů}čka nebyla dosud umořena.
Ne j vy Š š í s o u d zrušil usnesení rekursního soudu pro zmateč
nost a uložil mu, aby usnesení prvního soudu bylo doručeno také ministerstvu ·sociální péče dO' rukou finanční, prokuratury v P. a by teprve
po uplynutí lhůty rekursní po připadě po podání rekursu ministerstvem
sociální péče, zastoupeným finanční prokuraturou, o rekursu strany
povinné po připadě též o rekursu ministerstva sociální péče' znovu
rozhodl.
Důvody:

Ani usneseni prvního soudu, kterým byla exekuce povolena, ani
usnesení soudu rekursního nebyla doručena ministerstvu sociální péče,
jež zastupuje finanční prakuratura v P., ač mu doručeno býti mělo, ježto
na nemovitostech, na něž se vede exekuce nuceným zřízením práva zástavniho, vázne podle knihovniho lustra zákaz zcizení a zatíženi ve
prospěch Československého státu (správy sociální péče) podle § 60
vládního nařízení o stavebním ruchu ze dne 21. května 1921 čís. 191
Sb, z. a n. (§§ 88 ex. ř. a § 123 čís. I knih, zákona). Opominutím tohoto
doručení ministerstvu sociaJni péče, jehož zájmy jsou povolením exekuce především a přímo dotčeny, byla mu odňata možnost před soudem
v této věci jednati a jde tedy o zmatečnost podle § 477 čís. 4 c. ř. s.,
k níž jest přihlížeti z povinnosti úřední.
čis.

15693.

úpadce není oprávněn k rekursu proti usnesení vydanému v řízení
o rozvrhu přejímací ceny pO'dle § 47 náhr. zák.
Zřízením kaučni hypoteky pn vedlejší závazky vzniká zástavní
právo po případě i pro úroky nehledíc na to, zda byla výslovně zřízena
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pro úroky zadržené za dobu del·' tř' I t •.. .
čeny ~,vedlejších závazků.
SI I e Cllt DlC, ledaže by byly
V nzení o rozvrhu přejím'
.
hl~~vatele pohledávky nez:~:o~epin }~st sOdudce, povinen vyzvati
e o a vokatem K doplnéní při.
ltlasky a dáti mu poučeni.
§ 49 náhr. zák. nerozlišuje mezi zaměstuanc'
•• , .
I VySSunl a nižšími.
(Rozh. ze dne 28. prosince 1936, R I 1214/36.)
Na jmění bývalého vlastníka
zabraného statku byl dne 9
1932 prohlášen konkurs který v dob"'
e lozvr hove' h
o"
nzení podle. srpna
§ 47
náhr. zák. nebyl skončen:
Ne j vy Š š í s o u d odmítl dovola ' . k
'
k~rsního soudu, týkajícího se rozvrh CI -,e, Urs ,upadce do usnesení
z:rk.,. nevyhověl dovolacímu rekursu u ~r~J.'macI ceny po~Ie § 47 náhr.
tehoz usnesení vyhověl však d l ' P aVCe konkursm podstaty do
COva Rudolfa
'pokud m~ nebvI~ a~1!nu .re~u;su za~ě~tnance úpad.
Jeho služební požitky zrušil v
pnkaza'.'o z pre]1mací ceny na
soudu uložil nové jeďnání a rozh~d cats, I usnesem obou soudů a prvému
nu I.

i-a,

tér .?T

Důvody:

Podle § 3, odst 1 konk ř není' d' d
voleno, aby nakládal svým 'ju{ěním '~fea,c, o prohlášení konkursu do.
tedy úpadce, pokud jde o konkur',
e Jest podrobeno exekuci, Neni .
stává zá!konné zastoupení správc!~ I~O ťatu, :procesně způsobilý a na~
podstaty náleží i nemovitosti úpadce o~ ur~m ~odstaty, Do 'konkursní
,cena, kterou stát za ony nemovitosti z~ rane statem a tedy i přejímací
hra?ového vyplatiti. Není proto ú ad ma podle §§ ~9 a--"Iá!sl; zákona ná·
cene podle 1'l 47 náhr zák
p ,ce. v rozvrhovem nzem přejímací
unesení a následkem toho ~~t ko'~r~v~en, k rekursu proti rozvrhovému
OV? aClmu rekur~u (srov. rozh, 6420
9925, 13802 a 14315 Sb
zabraných nemovitostí b~r~' n~~a~~r~vce konkursm podstaty vlastník~
Spořitelně v p, přikázán anuit
sne us'.'esem v odpor, pokud jím byly
konce prosince 1931 a
starlch plat~e od .~on~e pr?since 1929 do
uhrazeny v rámci kaučních h ot
anUlt s ~:~sl~senstvlm, pokud !byly
knihovním věřitelům byly pltázI~ p;o ~edleJ~1 zavazky a pokud dalším
leLa eromlčené, v rámci kaučních y hUro rka uroky z e:?dl~ní, starší tří '
pncme vytýká především ž~ kč ' Po e pro. vedle]sl zavazky. V té
lejší závazky nebyly POd'lo' :;u n.1 ,ypoteky techto. věřitelů pro ved't
' pns Iusnychdlužních ti . o
.,
a~Ul y a úroky starší tří let a ž .
. , . plSU znzeny pro
Vice než tříleté částky přikazová~/rot? neme!y bytl tyto promlčené a
~ ,:,amcI one~~ hučních hypotek pro
vedlejší závazky. Avšak odle n
p'ro vedlejší závazky VZ~iká zá:~~ pr~kse znzelllT kau~ní ,hypoteky
zretele na to zdali tato ka • , h n . piavo I pro pnpadne uroky bez
úroky déle n~ž tří léta zadrže~~n!'il: 'y;poteka by~a vý,slovně zří'Zena pro
vazků, pro něž byla jistota z/ I DlC, jef k?yz nebyly z vedlejších záo které zde jde, nestalo nebor'~enp~"Slv:r ,:ucedn Y'. To ~e. v případech,
,
I usnem Iuznlm uplse jest kauce

á
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zřízena všeobecně pro vedlejší závazky a v dalších dlužních úpisech
jest kromě vyjmenovaných závazků uvedeno, že se jistota zřizuje též
pro jiné (nevyjmenované) náklady a poplatky, k nimž podle rozh.
8300 Sb. n. s. patří také zadrželé úroky. Dále vytýká správce konkursní
podstaty, že promlčení anuit a úroků Spořitelny nebylo přetrženo podle
§ 10 konk. ř. jednak proto, že prý přihlášeni v konkursu nemůže míti
právní význam při stanovení pohledávky v tomto rozvrhovém řízení,
jednak ,proto, že prý s,pnivcem konkursní! podstaty nebyly této věři,t'elce
uznány ž<Í:dné anuity a úroky. Podle § 10 konk. ř. přihlášením pohledávky v konkursním řízení se přetrhuje její promlčení, a byl-Ii přihlá
šený nárok popřen, staví se jeho promlčení ode dne přihlášky až do
konce lhůty určené k tomu, aby byl nárok uplatněn. Promlčení přetržené
zůstává přetrženým, nechť se přetržení to stalo jakýmkoli způsobem,
a platí proto i pro toto rozvrhové řizení. Rudolf Ž. přihlásil k rozvrhovému roku pohledávku 694.741 Kč 75 h a uvedl, že v květnu 19125
vstoupil do služeb úpadce jako ředitel velkostatku s měsičním platem
5.000 Kč, s novoroční remunerací ve výši měsíčního platu a s nárokem
na cestovní diety náležejícící podle norem ředíteli velkostatku, naturálni
byt a stravu, doložil to ověřeným opisem potvrzení úpadce, podle
něhož mu přísluší uvedený pht od 1. květlla 1925, a uvedl, že mu plat
ten nebyl vůbec vyplácen a že činí jeho pohledávka z té příčiny
694.741 Kč 75 h. Nížší soudy nepříznaly mu nic z rozvrhové podstaty,
protože prý jeho přihláška je nejasná a neurčitá, ježto prý z ní nelze
seznati, které částky, z jakého' titulu a za kterou dobu jsou požadovány,
Jest při svědčiti dovolacímu rekurentovi, že jeho přihláška není neurčitá
a nejasná, vždyť je z ní zřejmé, že požaduje všechen služební plat od
1. května 1925. I lodyby VŠ<1k byl měl první soud v té příčině nějaké
pochybnosti, bylo jeho povinností vyzvati dovolacího rekurenta, který
nebyl zastoupen právním zástupcem, aby svou přihlášku doplnil, a dáti
mu v té příčině poučeni (§ 17 zák. Č, 100/31 Sb, z. a n.). Podle § 47
náhr. zák. soud přejímací cenu za zabraný majetek rozvrhne v nespor·
ném řízení podle zásad o rozvrhu nejvyššího podání za nemovitosti
v dražbě prodané. To znamená, že při rozvrhu přejímací ceny za za·
braný majetek mají sice platnost hmotněprávní zásady §§ 21~228
ex. ř., jinak však jest se říditi řizením nesporným, a nemají tll tedy platnost předpisy §§ 209~215, 229c......239 ex. ř. a zejména nemá tu platnost
§ 21'0 ex. ř., na nějž rekursní soud poukazuje (rozh. čís. 83tH, 8494,
8679 a 13859 Sb. n. s.). Že § 49 náhL zák., jeho,ž zvláštním ustanovením
jest se tu říditi, nečiní ro·zdílu mezi vyššími a nižšími kategoriemi zaměstnanců, jako, to činí § 216 čís. 3 ex. ř., dovodil správně rekursní
soud, jenž uvedl, že předpisem § 49 náhL zák byl na rozdíl od § 216
Šís. 3 ex. ř. rozšířen okruh osob v něm uvedených i na osoby jiné než
dělníky za mzdu pracující, totiž na osoby zaměstnané převážně nebo výhradně za služební plat. Nižší soudy mají oVŠem pravdu v tom, že dovolacímu rekurentovi nemůže býti na jeho pohledávku nic přikázáno
z přejímací ceny 13,850.000 Kč, ježto tato přejímací cena týká se nemo·
vitostí, které byly Státnim pozemkovým úřadem převzaty nejpozdějí
dnem 1. května 1925, a podle 1'l 49 náhr. zák přikáží se zaměstnancům
. jen ty služební platy, kteréjsoll za posledního plti roku ode dne pře·
Civilnt rozhodnutí XVllI.
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~.zet~ zadrženy. Skutečnost, že v účtová'
,
.
ntelu se stalo v rozvrhovém usn!se ' k l~ pohledavek knihovnich vě
ného vlivu na hmotněprávní pOdmÍ~~ e t nI 1. ledna 1g33, nemá žád_
podle ,niž jest přikázati v přednostnim u s, an?venou ~ ~ 4g náhr. zák .•
ty sluzebnÍ platy osob výhradně neb p~rad: z3' dane,?l a v~řejnými jen
tost<;ch zaměstnaných. které jsou za p~s~v~z~e na o prevzatych nemovi_
pul roku ?d~ dne pře_
vzetI zpě~ počítajíc zadrženy. V úvahu p/ h~l
Ig.843 Kc a k ni patřící 3%ní úroky od ~c :~ tedy Jen prejlmací cena
které byly skutečněpřevz~ty te rve d
. u na, 1932 za nemovitosti
usnesení nižších soudů v příčinf tét r:en; 1. ?ubna W32. Bylo prot~
rozvržení naříditi.
o preJlmacl ceny zrušiti a její nové

.o

čís.
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K § 35 ex. ř.
Vymáhající věřitel jemuž b ta dl '
k vybrání. nemůže od rovati:Y
. uznikova pohledávka příkázána
proti poddlužníkovi zakji1 To e::!~~~ ~~r?t~ dl~žník již pře d tím
~~haná pohledávka bYI~ po zahá'ení Cfill am P?d~lužník proto. že
P~ázána k vybrání věřiteli dlužníkdvu ~~e~cet dluzník~mo zabavena, a
Vfelfi nebo zrušujícím nárok podle §
ex. % S ta nenl duvodem sta-

35

(Rozh. ze dne 28. prosince 10,36 R

" , v II 462/36,)
Žalo.bci se domáhají výroku. že nárok ž E . ,
.",,, "

a), zastaven zabavením a přikázáním této al~ran:-ho plOtI za~uJ.'clm jest
nym pravoplatně Občanské záložně v O l?ok edavkY,k vyb~al1l'p?vole
b) exekuce povolená podle tohoto ro sU
o. strane "vyma~ajlCl a že
s o u d vyhověl žalobě v cel'e'm
zh
u, Jest nepnpustna. P r v,n i
, I b
rozsa u o d vol
za o' u. pokud se domáhá rohl""
a c 1' s o u d zamítl
v ostatním rozsudek prvnih~ ,sou~~~o~xe:ťc~dza nepřípustnou. kdežto
tom z názoru, že určení ŽO ohl d' Vl', 1 •
~olacl soud vycházel při
zabavením a přikázání,~ ke !vbrá~; av~a bťgvaneho p,ro~ žalobcům jest
"ena, Jest pokládati za hlavňí čá ; p o
,anskou zala-znu v O, zastažalobníprosby, domáhající se pS hj:?sby zalobní, kdežto druhá část
pro!i ~alobcům k vymoženi téže r~O:I~~n; kexekuce vedené žalovaným
druzne a formální.
av y, že Jest Jen povahy po-

',d:

N, e j vy Š š í s o u d zamítl žal'obu
volacl soud rozsudek prvého soudu.

v části, již potvrdil od-

Důvody:

ŽalobCi se domáhají žalobou odl'e § 3
'
za nepřípustnou vše ostatní' t.P
5 ex. r. prohlášení exekuce
kou pro, tento l{árok na nePříbe~stt~~~t :~:~ostat~ou yředur,čující O,tázb~1 zamltnut, nemůže obstáti ani .eh
'
ce ~ ,d~z tedy t,ento narok
mInek pro předběžny' urco''v ' ,J hO predurČUj1Cl čast, neUl-li tu pod, k '
aCl navr a ty nebyly ani Iv
Mi
vsa zalobcí nemají právní z"
, '
rzeny., mo to
že pohledávka, k jejímuž vyd~~yt~a
~bYI byl~ rozsudkem zjištěno.
1 ve e za ovany proh nim exekuci ,

tOT'

byla po povolení této exekuce zabavena a k vybrání přikázána Občan
ské záložně v O., aby mohli udržeti první část žalobního ,žádání jako
samostatnou žalobu určo'vacl, a exekuce přikázáním k vybrání také nestaví zabavený a přikázaný nárok ve smyslu § 35 ex, ř. Přikázáním pohledávky k vybráni nevstupuje vymáhající věřitel v hmotná práva majitele pohledávky jako postupník, nýbrž jest podle § 308 ex. ř. toliko
zmocněn dlužníkovým jménem žádati na poddlužnlkovi zapravení po, hledávky, ji zažalovati a vymáhati a do exekuce zahájené dlužníkem
sám vstoupiti, není však zmocněn učiniti o. ní narovnání, její placení
poddlužníkovi prominouti, splátky mu povoliti a vůbec předsevzíti
úkony, které se jejímu vymáhání příčí. Nemťtže proto vymáhající věřitel,
jemuž byla dlužníkova po.hledávka přikázána k vybrání, ani s úspěchem
odpo.rovati exekuci, kterou dlužník již před tím pro,to poddlužníkovi zahájil (srovnej Hora: Soustava exekučního práva, vyd, z r. 19'30, str. 252
a rozh, býv. nejvyššího' soudu ve Vídni, sbírka Glaser-Ungerova n. ř.
čís, 3081 a 3704). Tím méně ovšem jest oprávněn poddlužník odporovati exekuci, vedené proti němu dlužníkem, z důvodu, že vymáhaná pohledávka byla zabavena a přikázána k vybrání věřiteli dlužníkovu (rozh.
6s, 8985 Sb. n. s.). Chce-Ii se poddlužník exekuce takové zprostiti, jest
na něm, aby pohledávku věřiteli, jemuž byla k vybrání přikázána, zaplatil, anebo aby ji, měl-Ii hy pochybnosti O totožnosti pohledávky
k vybrání přikázané a pohledávky jeho věřitelem vymáhané, složil
k sowdw (§ 307 ex. ř.). JežtO' tedy žalobci nemohou s úspě'chem odporovati exekuci proto, že vymáhaná pohledávka byla zabavena a k vybrání přikázána Občanské záložně v O., nemají ani právního zájmu na
tom, aby bylo rozsudkem zjištěnO', že pohledávka. kterou proti nim vymáhá žalovaný touto exekucí, tím, že byla později zabavena a k výbrání
přikázána Občanské záložně v O., je zastavena, ani nárok vymáhaný
není staven, a bylo proto i tuto část žalobní pmsby zamítnouti (§ 228
c. ř. s.).
čís.

15695.

Dědic se může za podmínek § 228 c. ř. s. domáhati zápornou žalobou
určovací určeni, zda poslední pořízeni obsahuje platné ustanovení

odkazu.
Neuznává-li dědic platnost odkazu a nehodlá-li jej splniti, musí odkazovník své nároky na odkaz uplatniti pořadem práva. Nelze aní obdobou § 125 nesp. pat. odkázati odkazovníka na pořad práva, tím méně
pod sankcí § 125 nesp. pat.
Rozhodl-li soud v pozůstalostním řízení o platnosti odkazu, jest jeho
rozhodnuti zmatečné podle § 41 d) zák. čís. 100/31 Sb. z. a n.
(Rozlt. ze dne 29. prosince I g36, R II 434/36.)
Zůstaviltel odkázal svůj pozemek sirotčinci. Testamentární dědi'cové
původně souhlasili' s tím, aby tento odkaz připadli městu N. po .případě
jeho chu.J.ill1slkému fondu, ale jen v mezích dědického práva ze zákona
tomuto fondu příslušejícího, nebo.f zůstavitelem byl katolický duchovni
75*

~ Čís.

15695

Cis.

J.::>Ú~

-

1189

~

1188

- farM -, O jeh'Ož pozůstal'Osti platí zvláštní posloupnost
dvorského dekretu ze dne 27. li'stopadu' 1807 čís. 828 Sb. z. s.
však dohoda v příčině tohoto odkazu, po případě v příči1ně dě,jické·ho.
práva fondu chudých s nimi u.zavřená nebyla pří1sl'ulšnými zák<Jnitými
zástupcí' schválena, navrhH tvrdke, že odkaz je neplatný, ježto osoba
obl11yšleného není jmen:ována určítě, aby městská obec N. byla odká_
zána na pořad práva se sankcí, že nebude-li podána žaloba v určené
Ihútě, bude se míti za to, že souhlasí, aby označený pozemek byl ponechivn dědi·cům. P o z ů s t a los t n í s o 11'.do tomuto návrhu vyhověl
a městu N. ul,oží,l, aby žal:obu o vydáni odkazu podalo dO' dvou měsíců,
jinak že bude v projednání pozůstalosH pokračovati bez zřetelen;a tento
nárok. Na rekuTs městské obce N. jako domněléodkazovnice zmši>! sice
rek u.r sní s o li d toto usnesení, ale pouze za účelem doplnění šetření,
takže z toho je viděti, že za jístých, ovšem Uifči<tě neuvedení'ch, před
pokladů by se s názorem prvního soudu ztotažňoval a atázku pl'atnosti
onoho odkazu rozřešil v dúvodech ve smyslu kladném. Poté dědic
Adolf J., jemuž podle dMilCi<,édohody má připadnouti veškeré pozů
stalostní jmění, proti tomu, ž,e ostatním dědicům vJ'lpla'lí dě:dické podÍily
v penězích a že vypJ,a!í odkazy, při ·čemž o tomto spof11ém odkazu není
v dohodě žádné zmínky, napadl usnesení soudure·kursníha a namHá, že
odkaz po'zemku je vůbec neplatný a z'ejména, žeměstskil obec. N. není
povolanou odkazovnicí, a navrhuje obnavení' usnesení soudu prvnLho
tak, aby městská obec byla odkázilna se svým nárokem na odkaz onoho
pozem",n na .pohd práva (tedy navrženo jest obnovení usnesení prvního
soudu. jen částečné, t. j. bez sankce v něm obsažené).
N e j vy Š š i s o u,d zruši'l usneseni ni'žších soudů pro zmatečnost.

. . at . ozů>S!alost nesmí, býti odevzdilna, dokud nebylo
podle § 159 <Iesp.p .
"T í odkazu určených pro chudé, nadace,
vykáz,;no; z31plac~m ~e o ~ajls eneř~'né ústavy nebo jinak pro zbožné
nabozenske obce, v j
. t · býti orukaz 'přea
kostely,• skaly,
. • . .• I a podle § 160 nesp. pa . musI
jte)-li
. . (
též § 174 prvm odst. nesp. pa.. a
..
t

t

~~~~z~~~~~t~~~~s~~~O~;i náležitě zajištěn,

t~~~o~~k:ťa~';í~~c~ab;~';

c~t~ce~~o:ylo~če~o pokr~čovati v~~zůst,:lost,~~~H~z~~:a~o~~~ua t~:k~~

.

mentár~í~~á~~~'C~á~~z sz~~~~~em~~{)clr~::e~~tiz~reklusí odkazovnika ~ ří
~~,~[n:~us~orném,~ak 1.0 uČkiilli>l S?U~ ~o~ůps~~~~st;~~~~~~,P~~ ~>~~k:z dt~.~~~

d ch sveho usn.esem re ursn.I s u
• .
. k b do
e . odkaz' ozemku skotčiillci) je platný«, ac I. tuto•. ot~· II II ~
(t· J· ••. t' oPr-adem 'práva když účwstníd nesparneho f\lzell! se o ll!
tře b a reSl, l i P '
.••.
I'
tč osU podle
d h dli Trpí tudíž rozhadnutí obou mzslch sto, 'I,C zrna ~ n..
'. ne4f °íIS~'. d) z,;k. Čí's. 100/3,1 Sb. z'. ~ n., ;pol<~d.~e zabyvajl ?ta~~.ou
§
'~h ·d'ka u a bylo J' e proto' zrušIÍlw vec vra:hlI soudu ,prvll1 stohce
. sporne O o
z,
' . - •. "de především o zak pokračování, v ří.zení, pozůstalo,stmm, v nemz pUJ ..• . b' ',ti aby
jišt"ni tohoto odkazu pro odka~ovník~, načež .~e~ud~ \~ ~~bar~~~;ti na
ozůsta].ostní řízení mohlo býtI skon ceno, aUI'Z Y y
..
~ýsledek případného spam.
čís.

15696_

snesením valné hromady členům břemena, s nimiž
do družstva nepočítali, l1!0hou p~stiženi č1eno~~,
~htěji-li zabrániti účinkům usneseni proti sobě, z druzstva vystOUpl ...'

d~á~~~~ '::tu~

(Rozh. ze dne 29. prosince 1936, R I 1401/36.)
Důvody:

POll"vadž pozůstalost po P. Ferdimndu J. po případě dovo,l,ací rcku,rent odmHá uznilní a spllněnfonoho odkazu, nezbývá ovšem, než aby
odkazovnik, jehož osoba jest zatím neji,stá (§ 160 nesp. pat.) své nároky
uplatni,] pořadem práva, jak nejvyšší soud vyslovil ji:ž v mnoha rOzhodnutích (Ns. 481,1161,2754,6533,11282,11979 Sb. n. s.). Ale na
druhé stmně nemůže býti bráněno ani obtíženému dědici nebo pozů
stalosti (§ 649 obč. zák.) domáhati, ,se za podmínek § 228 c. ř. s. zápornou žalobou u'[čovad určení, zda poslední pořízenl obsahuje platné
ustanovení odkazu onoho číH uk, Ile,chtěji-Ii býti> ,po dubll' zůstavenau'
do vů\.e odkazovnikovy vystaven'; neji1stotě, jwk otá.zka platnosti odkazu
bude koneóně vyřešena ve sporu, kterým odkazovni:k hude se domáhati
splnění- odka,zu. Vzh,ledem k tomu nebylo třeba poukaz,ovati' na pařad
práva žádnou ze sporných stran, neboť nejde o ko\i.si práv dědických
a obdobné použití § 125 nesp. pat. je vylollčeno, poněvadž jde o ,právu i
p'Oměry různé a nikoliv s'Obě podobné. VzhJ.edem k tomu jest ponechati
stranám tohoto spom, aby si tuto otázku vyřeš Hy, jwk samy za dobré
uznají. Dokonce však je jÍiž naprosto vyloučeno, aby poukázání odkazovnílka na pořad prá'va bylo spojeno se sankcí § 125 nesp. pat., neboť

. .• . -ástky o niž byl členský
. PIoti žalobě. družstva n. a zap!acell! z~,!.se?e c
('
1935) dlOšlo
.·tl - alovany' že k zvysem tamu v roce
.
podíl zvysen, n:aml. z .,
,.
_
t t ě již ze žalujícího družstva
na základě neplatneho usnesem a ze o~ a ~'f - usnesení o zvýšení
v snpnu: 1934 vystOUipi\.. P r v Ý s a II zl's w, .ze
ě usnečlensk' ch odílů stalo se platně a že bylo v kvetn? 1934 platn
.
seno trodl~užiti lhůtu, kdy lze z. dr~žsltva ~ystoU'P~~'_ Sv 3d~~tě n:hl~š~~i
uznal podle žaloby maje za to, ze .za ovany, u ne z .
. t
vy'stupu neulplynul'o podl'e změněn,ých stanov 5 čl:~skyc~ let, Jed~
.' ..
O d' vol a c i s o u d u·llOnl prvem>u saul u
oběma usneSemtll'l vazan.
nové jednání a rozhodnutí.
N e j v y Š š í s o ll' d nevyhověl rekursu.
Důvody:

žalovan' uzavřel sice přihláškou za člena a jejim 'př~jeH111' s ~:~.ž
stvem sml'O~,vu a podrobil se platným ustw~ovemm a j,e]I~h pozdej~'?'
• ,
I d t 3 § 4 stanov , avsakpodrobem
to nemuze
zmenam ve sm,ys u. o' s. '
b d
t že
zásadně nabytá jeho práva do té míry omezovati pro U' 'Ollcnos ,

-

1190

C15. 130Y7 _
čís.

-

156981191

by za všech okolností. byl přinucen setrvati v 'družstvu proti své
zejména, kdyby se mú novým usnesením valné hromady ukládala
mivá břemena, s nimiž nepočíta,] v době svého vstupu do dnlžs;tv,,'
To zejména platí v příčil1ě nově přijaté lhůty k výpovědi z členství, j
byla prodloužena o dalŠÍ 2 léta, a v pří'Čiině zvýšení podílu na dvojná_
sobek V takovém případě posHžení nebo nespokojeni členové, chtějí_li
zabrániti účinkum usnesení, proti sobě, mohou z družstvavysloup'iti
(rozh.č. 4157 Sb. n. s. v důvodech). Práva výpovědi z členství talo_
vaný použiJI podle ne~pomého děje v srpnu 1934, tedy v době, kdy ještě
zápis příslušných změn v rejstříku nenastal. PráVem v otázce této pC!shádá odvol!ad soud zjištěnÍ\ zda žalovaný s tčmHo změnami souhlasii.
Neboť v záporném případě byse ho vůbec již netýkalo u,snese,ní o zvý_
šeni podílů a žaloba o zvýšené částky by byla bezdůvodná, a také vý_
pověď z, členství, kterou nejdřirve mohl uplatniti 'k 1., záři 19G4 'Podle
znění stanov pro něh'o pl·atných vdohě vstupu do družstva byla
by
platná.
" ,
čís. 15697.

Rozhodce nemůže na základě rozhodčího výroku, kterým bylo strilně
uloženo zaplatiti rozhodcům náklady řízeni, vésti exekuci k vydohyti

těchto nákladů.

(Rozh. ze dne 29. prosi,nce 1936, R I 1403/36.)

Vym"hajícívěřitel, jako jeden z rOdhodcu, oplraje se o vydariý roi'
hodčí nález, žádal za povoleni exekuce nuceným zřízením pniva zástav~
niho na nemovitostech Rud'olfu' E. B-ovi patřících pro odměnu, kterou

si rozhodci sami Při.soudi'li. P r v Ý s o' u d žádanou exekuci, povolf.!,
rek'll; r ,s n í s o u d k smnosti povinného, tento návrh zamítl.
N e j vy š š í s

0,

u d"

nevyhově'J.

dovo.Jacímll' rekursu.

•

v'

RekIjtsllr soud právem zamiH návrh na exekud, poněvadž vymáha
jíd věřitel nebyl' V řízeni rozhodčím stranou, pro něho rozhoqčí výrokc
neměl ve smyslu, § 594 c. ř. s. účilnek pra'Voplalného soudního rozsudku
a důsledkem toho llevze~eI pro něho, exekuční titul podle § I,č. 166:: ř,
Této skutečnosti prvý soud při z'koumánÍ exeku'čnlho titulu nedbal.
Pokud se pak v třetím odstavci· rozhodčího výroku, uvádí, »že ~udol'
E. B. a Bedřich H., spolum\1ji.felé oneprotokollQvané firmy T., jsou, 'povinni z"pla(i.ti rozhodcům náklady udanou částkou mkou společnou a
nedí,lnou do 3 dnů pod exekucí", má výrok ten jen ráz Oznámení požadavkli rozhodců na odměnu vůči, těm, z jejichž vůle rozhodčí soud
vzešel, nelze jej však pokl"datio za sou'část jejich výroku o sponné věci,
jwk bylo vyloženo v rozhodnutí Č. 4674 Sb. n. s. Pokud se v}'ffiáhající
věřitel odvolává narozhodulití. uveřejněné pod č. S409Sb. n, s., v němí
bylo vysloveno, že rozhodčí souď jest oprávněn rozhodnouti nejen ve

•

'
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,

v

•

,

,

'

v
,

čís.

,.

15698.

.

,ve na nemovitosti vázne pohleSb. z. a Ilo mohla podléhat~

Jestl.iž~ je z knih~yníh? Z~~ISUČZJ~:i2~

:~~~~.r: ~o:í~ ~;;:;í ,~ěřirel :POdi:;~~ho~<>J~e~~~:
::dOh~b:::
,

disponovati bez ucash zuctovaclho
k rozvrhovému rokn.

(Rozh. ze dne 29. prosince 1936, Rl 1452/36.)
odání nepři,mal Spořitelně v Seh.
p'f V Ý S o u d rozvr~~1:n.eJvyssl P
ohledá'fika ta podJ.e propohledávku pod C I zaJl"stenou proto, kze pry p. s o u d odmítl re, kurs
S h
'kl R e 'll' <f'S 'll I'
,
hlášení Spoři,teJny v, c '(o _za~osf~venského zúčto'vací'ho ústavu) do 10československeho staru ces
,
k' I na § 9: vl nařč 265/22
hoto usneseuí, v němž stě,žo~atel y:/~~aSb z a n. ~ uváděl; že prvý
Sb. z. a n. a HadI. 9 a 17 ?!,,~vy c'''t ln v Sch nýbrž že měl k oné
soudce nemé\. dháti prohl~,S(,m. Spo~ e ',~, d' ce '~těiujíd si strany při
knihoyně zaji,ště.né poh~edavce J~'~~edá~~a ~y~~ podrobena mezistátnímu
hlížeÍ1 z toho duvodu, ~e ona~ / 2 Sb
' a n podle úmluvy repuhhky
vyrovnání podle vl. nar. .č. 26 ' ; k' z~ úp;avě závazků v rakouskočeskoslovenské s repubJ.lkou Ra oll's ou
uhersk"ch korunách a dosud za,placena nebyla.
J
•
S o ,u' d' uložH rekurs'l1ilmu
soU'du, by o rekursu znovu
Nejvyss!
ro,zhodI.
•

"

vvo,

v.

v

D!lvody:

'-1" "Íillak stanoveno ani -zákonet;\ ani

'e' c, i nybrz I v otazce utra!, ne~1 I J t
., ad eV svl o uloženI utra!,
ze v tom o pnp
., "
o
S ~l,ouvou o rozsumm, pre.hl'"
1Z1,
. vS'1 stranepnbramm
b l " oděny ZVI,'t,OeZlv
'
podlehnu VŠI s{rane, kter~ y y pnv
. tím místností nešlo však
právního zástupce;~ zapll~ovatele a p:onapJ~padě požaduj~ samým rozodměnu 'fozhodcu, ktera se v souzenem
.
~odcem od str«ny zvHězivší.
,
V

'

v.

Důvody:

f
prolkwratll'ry nepřiznav joí" po
odm~tI'
rek?~s
In~nČll','ústavu
v Praie legi,timaci ke
P fípadě československ~!ll~ zll~tov~Cb"mcUnel'ze p,okládati za. stranil ve
.
. urad 'pry vae,
,
't'
,
"RekursnÍ soud

stílŽnosti:j jmenovany
...'
hové usnesenÍI mill vůbec nemělO' by I
smyslu §§ 229 a 209 ex .. r. a ro;zvr',' enom na to že rekurs pro nepří
doručeno. Když se o,;,ezlll v~ ,v~r~~~~;i věcným j~ho obsahem. Učinil~li
Pustnost odmrtl, nemeJ. se zatLm.
,
st J'e'ho
vo~koumah sp,ravno
' u'v"h a musí se soud
t'
tak přece, nelze
za
lm
prUL'
.
'v
• J'm'enovaného J·i.ž úř"dUJ k re,
·t· .
, na otazkll opravnem
dovlací omeZl' I' Jenom 'v • '
',v
k rekUifsu do rozvrho'vého, usneku:rsUl. PodIe § 234 ex. r. Jso\opr:""nen~1ru dostavi,ly. Je zřejmé, že tu
sení osoby, které se k ro~vr OV~:nI~ 'k ~a'ké těm osobám, které měly
zákon poskytuJ,e opr~vny pr~s red~ , § 209 odst. 2 ex. ř. a, kteté se
býti k roku ob~slány Jm~enovltev p~ n~b I obeSlány. K těmosobált1;
k
mku
nezúčastIHly,
protoze
n,ehmvedpYi;u
obeslá!ny , patřili, t«ké česjež měly
hýtI podlle
uved ene
o pr,
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~o~lovenský ~účtovad ústav v Praze, b lo-li

"
.
"
.
.
ze 'n" nemo'vl,tosti vázla pohledá k y, z kmhovlllho zaplSu Zjevné
7. srpna 1922 Č. 265 Sb z a.· vhla, Jez podle nařÍ'zoení vlády ze dn':
",
,
. . n. mo a podJ,ehat, s
.
~
ventel, podle tohoto předpi's'll' nemohl v I ' ó'. . OUplSU a s níž knihovní
vaclho úřadu. Otázku zda ta, pohl d' °kne I'spon.ovatl bez účasti Zúčto_
'.,. exekuční, soud,
'
e av
"1' .
miO'hl'reSlid
a :j'ž i rota
b ., a soup"su' podle'h'
v, a. ~1 1 ale, neod uvedeného úř"du a teprv~ P~dl
'hl b6' SI mu,sl,l vyzadatv vysvětlení.
a do jaké m.,iry přihlížeti k p,rohla~s'enne, o , Yt byl moh. I posoudi~i, smí-li
•
.."
zas avní v"'t Ik N .
t•om, ze
u' pohJ.edávky nebylo poznámk ve srn
.•en e y. . eseJde na
:. 60/26 Sb. z. a n" když skutečnost
moh ySI~ c~" 18,.odl~t. .2 úmluvy
ze sOWp>sové povinnosti zadost uč".
la spoc],Va!t prave na tom
.. .
. , Ineno nebylo ,
b
'.
'
nzena aneho tarké z důvodů ',', 'h P
. ' ze vec ne yla Jestě vy• ,
,
Jlnyc, ratoze tu, v
"d
verejnupravní, a tedy také o velkí 'd .
"esmes J e o othkv
exekučního nemohly utrpěti újm pre pl'S~, a ~a)my, které ani za ří.zeňí
také podle těchto předpisů, mrl' ab;t~ma!~t byh ,m~řeny, je zřejmé, že
roku uvědoměn, kd ž tUl b l . r
. zu ,ovac" ustav o rozvrhovém
n~ho výtahu, a že~ě]I ta'kl ~á~o~ .~~ ~gdm]lfllky podle obsahu knihov_
veho usnesení a "by 'p.o.r·adem I'nst
"a.by se mu do'St"lo rozvrh'O_
h"
"
anCI smel obh"'f "
aJení
podIe své příslušnosti" 'p'o'vo.la' P t'· aJ.I I zaJmy,.
k jejkhž
,
kbyl
..
.
prravo
rekursu, aJ1iilž sejde na to. , 'n. ro o mu'Jes t _pnznaÍII
také
soudní kanceláří teprve k pří,slušné'iá~~'st:~u bylo usnesení doručeno
.1

•

takže o žádné· z nich nel1ze říci, že byla podána! pO' zahájení roze.přve. žalovanému nestaIH se ani materiální křivda, jestHže byly podány z"loby
aběma firmami a jestliže obé vystupovaly i nadále jako žalobkyně, když
abě žalovaly také na odškodnění. Podle zjtštění byly v inkrimin?vwn,én;
výroku obě firmy jmenovány a byla tedy ve smyslu § 10 zák. pfO'Í1 nekale
soutěži' každá bezprostředně dotčena; nešlo tedy o všeobecný výrok,
který by se smyslem dotýkal' ví,ce nejmenov<l!ných ske, ale určitých osob.

L

v

čís, 15699.

..
K__§ 15, _odst. 3 zák. proti nekalé sout.-Pnpa14 ze dvě žalob b I
eZI.
y y y podány a doručeny žalovanému zároveň.
(Rozh, ze cine 29. prosince 1936, Rv I 1863/36.)
• . Proti, žalobě zclržovací a odstraňovad .
,
cUJíc! výroky podIe § 10 ',k
t'
,I o nwhradu škody .pro zleh• za . pro I nekale souc -'
,
ze za.]oba jest proti němu vzhledem k C t'
eZI, nwn.l1t1 žalovaný též,
nekalé soutěži nepřípustná ' oněvad,ž ' r,e ,mu. od~tavcl' § 15 zák. proti
veden Spor na základě žalob~ podané, J:s;. pr?ÍI ne~u pro: totéž j,ednání
s o u cl ~ uznaly podle žal'ob .
p o I nemudmhoUl firmou. Niž š í
Ne J
•, ,
y
,
v y s s, cl o u d nevyhověv
dovolání, !>vedl v otázce,
Jde, v
důvodech:

,Bezr:od'Statné jsou '",mitky žalovaného t' k .. ,
..
mulac~ zalob po případě překážky zahá'ené y aJI~, se n,:pnpustnosti. kuP.odll~ o,p' o b 1. .1
rozep.re se zretel'em ke sporu
vedenemu nod Ck
•
-'"
. • •
.
c ~ I'SU ' Y Y obě • l b '
.
:aroven, Že hy žaloha v tomto s oru b
. ~a o y podany a dopučeny
P
zaJoba ve spom druhém nen' t
yla byvala doručena po'zděJ'inež
'
, I po vrzeno dOf'll'čním I' lk
roz h o'dne, kdyby snad skUltečně b la náJh
' "s: em a bylo by neoqou tat~, zaloha žalovanému
odevzdána: po oné druhé žalobě a~kO"
1
SpOI'H netvrcHI. Ani tím by nebylo d6 ~o zal3vany ve dřfvějšim stadiu
o meno, ze pOdá'ny by'ly sOll'ča'sně,

čís.

Označení »na řad vlastní« (an
označením remitenta ve směnce na

15700.
die Ordre eigene«) jest
vlastní řad.

dostatečným

(Rozh. ze dne 29. prosince 1936, Rv I 2422/36.)

V námitkách proti směnečnému platehnJmu přikazuuvedli žalovaní,
že směnka jest nepla~ná pmto, že na ní nenL dostatečně určen remitent
slovy »an die Ordre e;gene«, N í' ž š í s o u d y ponechaly směnečný
platební' příkaz v platn~stL O d vol ac í s o' uď llvedJ. v otázce, o niž
tu jde, v důvodech: Směnka není. nepl'atná proto, že neobsahuje přesného
rčení »an unsere ei,gene Ordre«,nýbrž jen »an di'e Ordre ei,gene«. Tím
jest remitent dostatečně označen (§ 3 6s. 3 směn, zák.) ,
Ne j v y Š š i s o u d nevyhověv dovolání přípojil se k důvodům odvol'adho s·oudu.
čís.

15701.

Zmšil-liodvolací souď kontumační rozsudek prvého soudu jednak
důvodu zmatečnosti podle § 477 čis. 4 c. ř.
jednak z důvodu § 471
čís. 4 c. ř. s., že tu není promeškání, a vrátil-li věc prvému soudu, aby
o věci dále jednal a znova rozhodl, aniž vyslovil, že v řízení má býti
pokračováno teprve, až toto usnesení nabude právní moci, není dalšiho
opravného prostředku.

5.,

z

(RoLh. ze dne 29. prosince 1936, R II 570/36.)
O cl vol a c í s o u' d zmšil konnuffiHčni rozsudBk prvého soudu
jednak z důvodu zmatečnosti podle § 477 čís. 4 c. ř. s., jednak z dJů'vodu
§ 471 čís. 4 c. ř, s., že tu není' promeškání, a vráti,1 věc prvému, soudu,
aby o věci dMe jednal a znova rozhodl, anIž vyslo'v;,], že v ří,zení, má býti
pokračováno teprve, ú totn usnesení na:bude právní moCÍ>.
N e' j v y Š š í s o u d odmítl. rekurs,
D

ů

vod y:

Pokud jde ú zmatečnost, svádí ske dnslov § 519 čís. 2 c. ř. s., Že
usnesení, jímž odvolacf. soud zrušil pro zmatečnost rozsudek prvého
soudu, he vždy napadati· rekursem nehledk k tomu, zda byla žallOba

1194
-
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zároveň odmHr.uta, či zda bylo r '
nJnJU
rozhodnutí naříeeno, Avšak pře~.
soudu další jednáni a ,
.
s
a :' souladu, s předpi'sy §§ 478 a 419 t~n ~est, vykládati v ,
.
tecnosl! a. z nichž jde na1evo, že bez ~' L s" )'" u'P,r~vují řizeni'při' 2Jma~
Jest Jen tehdy na místě .byl I'
dl' §vyhradn.,e p.oueMI § 519 čis 2 c ' .
'
- I po 'e 478 od t l '
"
r, s
'h
prvm ,o soudu pro zmatečnost
'
' , s,, C, L s, nejen rozsudek
neboftf,l~ jest Spor vyříi"en a ne~u~~n, nyb,~z ta~é ža,loba odmÍitnuta,
o '0 by JI'Z dOJlh k d·alšímu ]'ectna"I.'
Nenf-lt vsak zrušenim rozsud.1~"
pro zmatečnost S "
.
H,
Pr~cesnl' soud dáIe jednati (§NU478
odst
' por vynzen, nýbrž má-Ii
2
:' r; s" který výslovně odkazuje n'a § 478 c'."' s.j, platí předpi's § 479
~ellIm, roku má býti sečkáno 'en teh'
c: L s, a nařizuje, že s polo_
sovaClho
usnesení
vy'hrad'u
J
dy,
pOJal~Jt,
'
. , 'pravomocI kt ."t
' odvolací' soud, do
. zr uplsem § 519 č ...3 c . r' . s
' e,az o vyhrada souhl·sl'
s pTe
'd.-.
. o- T
se v sOUlzen'
Cli
reku,rs podl'e § 519 č. 2 c ř
..
en; pnpad,e nestalo a není, proto
a 119:67 Sb, n, s,). Též jť,r~i<~.~~p~~urny (r.ozh.č. 510, 10042, 10498
pokudodvolad soud vyslo'vH' d P Ipusvny, dle § 519 čís, 3 c, ř. s
'
, ze z e nebyly dan
'k
'..
"
P.ro .vy d''am, k
ontumaiíního rozsudku
, , ' y za onne predpoklady
usnesení vS/hradu pra:vomocL
' ponevadz nepoja1 do zrušovacIhrj

r

v.

v

čls. 15702.

Kartely (zák.čls. 141/33 Sb. z. a

n.).

Pojem kartelových smluv.
Nesplnění formálnlch

čís. 141/33 Sb. z. a n.
smlouvy. .
.

•.
..
n:!'I.ot
~Zl osH prede!,san~cl~ v § 42, odst. 2 zákona
a samo o sobe v zapeH neplatnost kartelové

. ,!mluva, jíž se někdo zavazu'e k
nosÍl, není kartelovou smlOUVOU!

zasta

.

..,

'. . .. .

vent urclté POdníkatelské,čin_

(Rozh, ze dne 29. prosince 1936, Rv II 830/34,)

~odle přednesu žalu'jícíCh frren'"
.
~nezl ,žalujícími firmami a žalovaný:n~e ~I~:"ant podle Úlmluvy, uzavřené

castnenyna firmě Arnošta K 'ak. I I , a. slml '0sobami, které byly zúupustiti od zamýšlené vy' roby' \'oOlaSčP?lehcn ICI nebo zaměstnanci, zavázali
dené
,
ntc rub zruš'
ť
.
. , p"
npravy a stornovati objednávk';'
'1,1
ves'k eré již provelačll1ch trub bylo zapotřebí dále
. !t. str?Ju, kterych k vyrábění iso~
~yráběti na území ČSR iS;la~ní
z~vazah,~; nebudou po dobu 20 let
ze tako,vý podnik ani nezalo~' ro~ y a dals! zvlášť jmenované zboží
způs b
Zl, am se na něm
,""
,
,O' em !,ebudou podporovati vznik
' ,nezuc~stní, že žádným
stroJe, kterych Jest zap'0třebí k vy 'b' ,~ tran,1 takoveho podniku, že
nezavedou a že při tom: také neb~lde~1 IS~',ačmcl: trub a dalšího zboží,
st;,la pouze pro Josefa a Arnošta K o~ neJak papomocní. Výjimka se
kterym. byla pOvolena volná
vyroba P?č!tadel, motorů a spouštěÚ
zastupovam konkurujícich 'irem co'' 111;0~? Jim bylo povoleno také
podpomván zastupováním ~znik 'a t z,vrklad~J:, ~alující tak, že nebude
rvam soutezlclho pOdniku, V připadě

t

:e

J:

porušení smluvního závazku byl každý smluvnik, který smlouvu porušil (po případě jehož manžel tak učinil), povinen zaplatiti smluvní
pokutu 700.000 Kč. Žalovaní Arnošt a josef K-ovi porušili tyto smluvní
závazky, neboť zařidili výrobu isolačních trub pod firmou L-werke
Gustav K. Objednávky strojů u firmy W. nestornovali, nýbrž Arnošt K.
sjednal s firmou W. dodávku strojů Gustavu K-ovi, při čemž firma W,
dodala stroje Gustavu K-ovi laciněji o odstupné 16.500 marek, které
prý byly za storno zaplaceny. Oba žalovaní Arnošta josef K. zúčastnili
se také činně na založeni tirmy Gustav K. a obrátili se za tím účelem
na DL Ludvíka F-a a Ing. Aloise j-a; kteří se měli účastniti kapitálem
na podniku. Arnošt K. pomáhal Gustavu K-ovi při montáži strojů, Znač
né pomO'ci poskytli podniku, tím, že převzaH výhradný prod'elj (generální
zastupování) a že se účastnili kapitálem na podniku Gustava K-a, jsou
proto podle uvedené úmluvy povinni zaplatiti smluvní pokutu
700,000 Kč, neboť smluvní pokuta byla umluvena i pro při pad, že
budou dovezeny stroje z cizozemska, jejich manželky Berta a Emilie
K-ovy ručí podle úmluvy za porušení smlouvy jejich manžely, Smlouva
neodporuje dobrým mravům; byla uzavřena, aby se zabránilo nadprodukci isolačních tmb il by se výrobní kapacita podniků žalujících firem
lépe využitkovala"KrO'm toho nejsou závaznosti, které se žalovaným
ukládaly, tak daleko ,sahající, že by následkem obmezení jejich výdě
lečné činnosti, jak smlouvou jest určeno, byla jejich existenceohrO'žena.
Žallljící firmy založiJ.yspol,ečnost s ručením obmezeným »1 ' . , ..ba«, její,ž
účelem bylo zmenšiti režii při prodeji isolačních trub a dalšího zboží
centralisací prodeje, Vedle toho žalujicí se domáhají výroku, že jsou
žalovaní pO'vinni zdržeti se do 10. prosince 1951 na území republiky
ČeskoslOvenské jakékoliv ,činnosti pro podnik Gustava K-a a jeho společníků na výrobu isolačních trubek s příslušenstvím všeho druhu, isolovaných vodičů a káblů vš.eho druhu, dynamových drátů, emailových
drátů, "boží lisO'vaného' zisolačních látek, transformátorů pro vysoké
napětí, kondensátorů,
měničů proudu, tlumivek. i k tomu
přísluš
ných vypínacích zařízení, zdržeti se kapitálové pO'dpoi'y podniku
Gustava K-a a jeho společníků, P r v Ý s o u d nznal podle žaloby
sníživ jen požadovanou smluvni pokutu, O d vol a c í s o u d vyhověl
odvolání jen potud, že zvýšil smluvní pokutu. Dú vod y: Usilování žalovaných Arnošta a josefa Kcových u lOL F-a a Ing. j-a a usilování žillovilného Arno'šta K-a u Františka A-a o jejich účast na podniku Gustava
K-a jest samo osobě hrubým porušením smlouvy ujednané s žalujícími firmami, i 'když se pak ani Dr. F., ani' František A. na novém
pO'dniku nezúčastnili, Vývody žalovaných; že by šlo v té přičiněo ponhé
pokusy, které nevedly k žádnému výsledku,a že tako'vé pokusy nebyly
v ujednání tom postaveny pod trestní sankci, ježto prý bezvýsledný
pokus není žádným podepřením konkurenčního podiiiku, jsou v přímém
rozporu s doslovem onoho ujednání, podle něhož bylo žalovaným zapověděno jakékoliv podporování vzniku nebo trvání konkurenčního
podniku a každé porušení nebo obejití tohoto závazku bylo postavenO'
pod sankci smluvní pokuty, Shánění kapitálu pro nově zřizoval>ý
konkurenční podnik jest zajisté práce vykonaná ve prospěch tohot'0 podniku a nemůže býti k dobru žalovaných Arnošta' a josefa K-ových, že

__
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proti své vůli neměli u Dr. F-a ln' J a F
.•
t~n, kdo se snaží získati někoho ~~ \,fanlIS,~i! A-a úspěch. Ostatně
mku, . podnik ten mu take' d oporuCL1je
• . apl
a OveI' ucaslI. na něj' akém pod vych
kazuje. To nezůstane utajeno, zejmé~
v~ uje a Jeho prosperitu domístě, v jakém se tak
sta}o:. Tím se vzbuzuje pozornost a azI- ma
~oz jlZ samo o sobě podn.iku ros í ' jeon; Verejllostl o nový podnik
ze se)iní lidé rozhodnou k úlasti
mlln? to té.ž míti
poruSlh smlouvu také v jiných směre~~' a ovam Arn~st a Josef K-ovi
nebudou. vzmk a trvání
• 'h pOdmku
. BJTI~-h
~Ijednan.o,o zeb žalovaní
. kO'f.lkure ncmc
mjaky'
. . . m "puso, em podporova t I a že zákaz obchoclo ' .
d --, h k
vanl s uvedenyml v'· bk
z ejslc ,O'nkurenčnich firem se ne t h .
ylo • Y v zastoupení
K-a, pokud jde o výrobll elektrick ,n a Uj~ na Arnosta K-a a Josefa
kte' ych .po~~t~del, motoru a spouštěčů
a zastupování nějaké firm
musí se hledati ten výklad y'aby ~~. S't ~alujlClml továrnami konkuruje
obstáti. Kdyby byl správn'. ,
e a, o ustanovení mohla vedle seb~
A!'nošt K-ovi smějí převzíh ~:~f~ pr~e?o s?u;Ju, že žalovaní Josef a
mku v každém případě pak by st poV"':1 hkazdeho konkurenčního podneměla žádného smyslu'. Lze si ř:c~n mc ~mlouv~ pro ~a.lujicí závody
konkurenčních podniků které ~ . bez~ v~eho predstavltl zastupování
vlivu, tedy podniků kt~ré ji' .~ma na jejlch vznik a trvání žádného
Arnošta K-ových zřízeny bu~o~nzeny JSou ,nebo bez přičině'ní Josefa a
a Arnoštem K-o,vými nemůže zna~ pn /"ChZ z.astupování právě Josefem
však není tak v daném případě ~~a I pro n.e eXlStenč~í otázku. Tomu
fIrmy A. & K. měl vzniknouti od~ik t ~h n~ mlsto zamysleného podniku
a týchž místností pod jméne;', Gust e oz druhu. za P?užití týchž strojťt
stupování tohoto teprve se tvořícího a~~n ~-a. Prevzelt generálního zaK-a znamenalo pro podnik ten řl p.. I r.: se ,strany josefa a Arnošta .
~ . mo' zlvotm otazku, neboť oba jmenovaní žalovaní dali tim k di
denou obchodní oraanisaci S~~U~lCIZ ~kvOU pOk d firmou Gebriider K. zaven
R
__
"
, j a aZlllC y okruh i
' b h d .
exe. Ovnez neprávem nes r'
,
sve o c O' nI k'Ože žalovani Josef a I\.rnošt KP~ ruj~ prvy soud porušení 8mlouvy v tom
podníku' Gustava o.
a,
v místnostech
I to j~ zajisté účastí na bUdOu~í~nt a nt nt ~ra,ce elektrického vedení.
oba zustati vzdáleni. Na celé chov?' ~r~n nu'.' POdlllku, jehož měli
K-ových sluší hleděti jednotně v so am I za/val1Y~,h Josefa a Arnošta
a ~o se stalo, zejména sluší pO~kázat~VIS ~s I.se VSlm, co !nluvili, dělali .
Jejich bratr Gustav byl uveden
. I na o, .ze se oba oprelt tomu, ;/by
,. .
mezI sm luVlllky tv ď
'
~ecI
lllC není, že je to mlad' hoch na'
, ; , I' Ice,. ze mu do celé
.
Jest zaměstnán v jejich podniku t k' mch >;avI~Iy', zcela nemajetný, že
renčního podníku a vůbec při ; a z~ ~epnchaz: při. založení konkuProto také žalující firmy vypustílYv~u: onkurencm čmnosti v úvahu ..
smluvníky. Rovněž úsílovll"'m m;;'h ~s, av~ K-a z osob uvedených mezi
bylo škrtnuto slo'vo »Geichwist~r anllll. osáhli toho, že ze smlouvy
smlu~níci naprotí žalujícím firmám r~č~í O~Ob, za )ep,chž chování měli
K;-0vych lze lehce porozuměti kd ' . " ?,m~lto. uSlh josefa a Arnošta
pred tím hovořil teletonicky ;e zIs~ se uva;.I, ze Jejich bratr Gustav jíž
upc~m . Ir~y' W., od níž pak dostal
stroje. Není přece možné ab o
uza~írali-li se žalujícími' fir~a~?m ,;:ebyh vedeh Josef a Arnošt K-ovi,
s mlstnostmi naiatý'l1li
firmou Arnos
1;t ~" K. smlouvu.
StejněK-a.se Tomuto
má věc
.
ocl RIcharda

k

én:

~~an ~ m~el

kurečního

;~ st~rflb pro~edli

vzápětí;

kon~

mělo

býtí firmou A. & K. vyplaceno Richardu K-ovi 20.000 Kč
jako odstupné za rozvázání nájemní smlouvy, ve skutečnosti však nebylo mu kromě propadlé zálohy 2.000 Kč vyplaceno nic a tytéž místnosti najal prostě od něho za (otéž měsíční nájemné 900 Kč Gustav KO založení konkurenčního podniku pod jménem Gustava K-a projevili
velký zájem a úsilí jeho bratří josef a Arnošt K-o·vi tím, že podnikali
kroky za tím účelem, aby se Dr. F., Ing. j. a František A. na podniku
tom kapitálově zúčastnili a mimo to umožnili a podepřeli podnik ten
i tím, že převzali jeho generální zastupováni. Jak se cítili oba s tímto
podnikem spojeni, je viděti z toho, že podle nástinu smlouvy, kterou
měl vypracovati Dr. F., vymínili si pro. případ prodeje podniku toho
odstupné značně vysoké. Z toho všeho je viděti, že běží o průhlednou
souhru všech tří bratří K-ových, Arnošta, Josefa a Gustava, že podnik
Gustava K-a je promyšlené společné dílo všech těchto bratří a že žalovaní Josef a Arnošt K-o'Vi Již při uzavírání smlouvy s žalujícími firmami měli úmysl smlouvu tu porušití. Gustav K., jemuž bylo tehdy
teprve 22 let a který podle tvrzení Josefa a Arnošta K-ový,ch byl zcela
nemajetný, u nich zaměstnaný a na nich závislý,nemohl přece bez
jejich :vědomí a bez jejich součinnosti založiti podnik, k němuž podle
výpovědí žalovaného Arnošta K-a potřeboval 500.000 Kč. Bez Josefa
a Arno'šta K-ových nebyl by tak mohl podnik Gustava K-a vůbec vzniknouti. Firma A. & K. chtěla zavésti v K. tovární výrobu isolač
ních trubek. Společníky v této firmě byli žalovaní Josef a Arnošt K-oví,
jejich bratr Gustav K. byl obchodním zástupcem v jejich druhé firmě
Gebrlider K. Očelem ujednání se žalujícími firmami bylo zameziti vznik
tohoto podniku a výsledek byl ten, že byla založena téměř současně
továrna na isolační trubky s týmiž obráběcími stroji v týchž místnostech s Gustavem K-em jako majitelem a Josefem a Arno'štem
K-ovými jako generálními zástupci, tedy s pouhou proměnou 'V osobách,
což stálo žalující firmy 700 ..000 Kč. jde tedy u žalovaných Arnošta a
Josefa K-ových o hrubou smluvní věrolomnost zamýšlenou hned při
sjednávání smlouvy. Pokud jde o žalovallé Bertu a Emilii K-ovy, vytýkají žalovaní, že prvý soud neposoudil věc s hlediska právního
správně, dospěl-Ii k závěru, že ony ručí za porušení smlouvy svými manžel'y Arnoštem a Josefem K-ovými. Kdyby byl správný názor žalovaných, že totiž ručí jeden manžel za druhého manžela jen v případě,
když tento druhý manžel není smluvníkem, mělo by to za následek,
že by manžel, jehož druhý manžel je též >smluvníkem, byl na tom lépe
než manžel, jehož druhý manžel smluvníkem ·není. Takový výklad
smlouvy nemílže býti správný. Ručí-li manžel za druhého manžela nesmlu'Vníka, tím spíše musí ručiti za manžela, který se dokonce i sám
zavázal za dodržení smlouvy a u něhož je tedy o tento přímý závazek
více. Při u-stanovení o zavázání se manželek a o ručení manželů za druhé'ho manžela nebylo míněno, že by se toto ustanovení· nevztahovalo
na spolusmlu'Vníky, nýbrž žalujícím firmám záleželo zejména na tom,
aby žalované manželky Emilie a Berta K-ovy ručily za svoje manžely,
poněvadž se proslýchalo, že Josef a Arnošt K-ovi jsou nebo byli ve
vyrovnání a v d1tsledku toho měly žalující firmy snahu věc tak upraviti,
aby manželky jejich vždy ručily, aby manželé nemohli porušovati
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smlouvu
své insolvence (plat ebUl. nesc hopnosť)
O t t • .beztrestně následkem
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a
ne
Jest
ve
smlouve
vyslovně
uvedeno ,želsen
vs"ch'
I
'. I.
az -, ~ I '"
f"'
.,
I srn llvmCI za
v, ujl:a ujl~lm Irmam sO:ldarněnavzájem, Ručí tedy za s lnění' s I nIch zavazku Jeden za vsechny a všichni za J'ednoho žP 10'
,m uv:
ravdu'
• b'"
' a vam maJI
P . ;' ~e ru.ce ,Ul zava,zek zalovaných manželek Bert a E '.
K-ovych Je ruceUlm za vysledek podle § 880 a) obč okY
,?Ih~
u:vádějí, že v takovém případě se ručí za plné dostiuč;n~~í" a~š sk'av~e
bJ;'tečně rozvádějí, že smluvník slibujícího nemá v tako~ém a., na :
naroku na určIté jednán!, s1ib~jíciho, a dovolávají se rozh. čis. 5f~1~te
n. s., neboť v danem pnpade nebyly přece Berta a Emilie K-ov
d~
souzeny k tomu, ~br na své manžely nějak působily nýbrž yo~
k z~!ll,~cem k?nv~ncm pok~ty za to, že jejich manželé pdrušili smrouv~
za Je)!z dodr~er:l, se ony I za své manžely podle § 880 a) obč. zák'
:ar~cl:J;';.r;rezalezl na tom, zdali se Berta a Emilie K-ovy u svých man~
zelu pnc!.no,~~ly. o to; !,by smlouvu neporušili, to bylo jejich vnitřní věci
ale
m.·
USl datr. ..zalujlclm
plné dostiučinění ve forme' ,
pene'z'l'te'
a t
h
.,
n ""h racjy'
z ?~ ze s~ JťJIC manzele nezachovali tak, jako se zachovati měli
kteryzto vysledek. ony převzaly ručenÍ. Žalovaní namítají též že 'r z~
soud neposoudll vec spravně po právní ,S'tránce v příčině jejich námi't/ ~y
sml9~va od~oruJe. do?rým. mravům a že je proto nicotná. Tuto náni;t~~
S~~Z1 se. od~vodUltr tr.m, ze smlouva směřovala k udržení vysok' ch cen
pnpa~ne. k JeJIch zvys.?vánJ. J( této výtce nelze však přihližeti,yprotož~
~ebyl~ pre?nese~a v nze~1 pre.d prvým soudem, kde žalovaní odůvodn?v,ah namltku nrcotnostr Jen vseobecny'm tvrzením že soute"
,
,
etr pokl
• t d"
•
, z ma v za•.
es ;ce~ a ze u IZ uz samo její vyloučení jest proti zá'mu veP ,
reJn.emu,. a ze učelem společné prodejny žalujících firem »1 ... ba« jest .
udrzo:vatl vy~ok~ ceny. Obole toto, tvrzení bylO pro daný případ nerozhodne, protoze predme!em sp~'~u nebyla ani platnost společné smlouvy o
~I ... be«, 31m z~sada" ze soutez vede k snížení cen. Konkretní tvrzení že
umluva n;ela vys}ovne.nebo obs~hově za IÚlčel zvýšení cen na újmu obe.
censt:,a; zalovaUl. neucrnrll. Ale I ve věci samé jest tato námitka neodů
vodnena. Nejen, ze nemá ~pory ~ textu smlouvy, nýbrž i proto, že úče
lem smlo~vy .?J:lo zam;zltl na,dvyrobu a umožniti lepší využití výrobní
kapacl7 zalu]lc1ch tO,varen a tlm zabrániti zvýšení jejich generální režie
te~>: :retel~ ?ospodařsky zdravé výrohy. Ty jsou však veřejně ro~
spesne, ze]m<:na ':. souča~né 'krisi, která tu již byla v době uzaJení
smlouvJ:': ponevadz, nadvyroba .•stejně ja~o zahájení výrobni kapacity
a z ~bOjlho se-,od~cl ru~na postrzeného prumyslu a jeho zaměstnanectva
JSo,< .pr?tr vereJ!1.ym zaJmum. Konečně i kdyby bylo účelem smlouv
dodrzetr ceny na dosavadní výši, jak to žalovaní tvrdí, neplynulab; .
z, toho n~platnost s,:,louvy, poněvadž § 3 tehdy platného koaličního
zakor:a ČIS., 43/1,870 r. z. se nepříčí ujednání k udržování cen zdravých,
t.}- ;ryrob~lm: naklady a případným zřetelem na občanský zisk odůvod
nenych; nJ:'brz Jen cenová. ~jedná~í na újmu obecenstva, t. j. směřující
k do'S~zem cen tutú' hranrcl' ne:přlměřeně ",řesahujidoh. Nesva6 tedy
tvrze':l povš~chné,v že ujegnání, směřovalo k udržení cen, nýbrž, nutno
tvrdItI, a do.kaz~h, ze .~o, mely byh ceny na újmu obecenstva nepřiměřeně
"pok.e, t. J. pres~huJlcl uvedenou hospodářskou hraníci. Tako'vé tvrzení
vsak zalovam neprednesli. Není proto smlouva ze dne lO. prosince 1931

nico tná ani s hlediska koaličního zákona čis. 43/1870 r. z., ani s hlediska § .879 obč. zák., tím méně s hlediska zákona proti nekalé soutěži,
o níž nemůže býti řeči již proto, že běži přece o dobrovolnou úmluvu
mezi žalovanými a žalujícími firmami. Pokud jde o výši zažalované
smluvní pokuty, uplatňují žalující firmy ve svém odvolání, že prvý
soud vzhledem k ustanovení čl. 284, odst. 1 obch. zák. nebyl oprávněn
použíti zmírňovacího práva podl'e § 1336obč. zák. Je pravda, že se
v theorií zastává namnoze tento názor (srov. zejména Staub-Pisko,
. Komentář k čl. 284, Hermann-Otavský u čl. 284 obch. zák., vydání
Kompasu, Ehrenzweig u pCikut mezi kupci plného práva, Das Recht der
Schuldverhaltnisse vyd. 192'8, str. 19'3, pozn. 68), zastává se však též
názor opačný (srov. Krasnopolski, Obligationsrecht 1910, str. 119,
Ehrenzweig I. C., str. 193) a judikatura stojí téměř důsledně na stanovisku, že. i podle obchodního práva podléhá smluvní pokuta soudcovskému zmírňovacímu právu, a to i tehdy, byla-li smluvena mezi protokolovanými firmami (smv. rozh. býv. nejv. s. ve Vídní Sb. Glaser-Unger
. n. ř. čís. 1194, 1691 a rozh. čis. 1975, 5278, 6975 Sb. n. s.). Má proto, i odvolací soud za to, že i v daném případě zažalovaná smluvní pokuta pO,dléhá soudcovskému zmírňovacímu právu podle § 1336, odst. 2 obč. zak.
Prvý soud však snížil zažalované smluvní pokuty nepřiměřeně nízko
a bylo- je proto se zřetelem na zjištěné skutečnosti přiměřeně zvýšiti.
Ne j v y Š š í s o u d změnil rozsudek odvolacího soudu jen ve výroku o výši smluvni pokuty.
Důvody:

Smlouva ze dne 10. prosince 1931 není nicotná a neplatná, l1 eboť
se nepříčí ani § 879' obč. z., ani ustanovením zák. čís. 43/70 ř. z. umysl
odstraniti konkurenční firmu nemusi býti spojen s úmyslem zvýšiti ceny
na úkor obecenstva. Pokud dovolatelé dovozlljí neplatnost předmětné
smlouvy také z předpisu § 42 zák. ze dne 12. července 1933 čís. 141
Sb. 'z. a n., přezírají, že pod ustanovení § 1 cit. zák. spadají jen takové
smlouvy samostatných podnikatelů, jimiž se smluvní strany zavazuF
obmeziti nebo vyloučiti mezi sebou volnost soutěže úpravou výroby,
odbytu, obchodních podminek, cen nebo sazeb, je-li účelem úmlu~
ovládnouti co možná nejúčinněji trh. To,to ustanovení před po kláda
tudíž, že musí jíti o sledování společného cíle smluvních stran a není tu
kartelové úmluvy ve smyslu tohoto zákona, přestane-li některý soutě
žitel existovati, byť i přivodění jeho neexistence se stalo smluvně. Kartelovým jednáním není na příklad koupě konkurenčního podniku, a to
ani tehdy, kdyby byla spojena se závazkem prodávajícího, že nezařídí
v určité době nebo vůbec podobný podnik, neboť nejde tu o vyloučen!
soutěže efektivni, nýbrž jen mo,žné. V daném případě však n~tvrdí am.
dovol'atelé, že bylo i jejich úmyslem úmluvou ze dne 10. pro,sl!1ce 193.1
účinně ovlactnouti trh. Nepatří sem proto' vůbec úmluva, podle níž se
někdo zavazuje k zastavení určité podnikatelské činnosti vůbec. Nehledíc k tomu nemá nesplnění formalit předepsaných v § 42, odst. 2 zák.
čís. 141/33 Sb. z. a n. vzápětí nicoitnost kartelové úmluvy, je-Ii před-
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mět smluvních závazků ('Omezení volné SQutěže) d
.. •
.
o~Qleny, a J:zto
lacl SQud přezkoumává žalobní nárok odl t
ro~sudku první stolice, tenkráte tyto Pnál:ží~o~';~1 v~~;, v d~be vyn~senI
p~any a nejde o nicotnost, k níž by bylo hleděti 1 eo. n~ yly ~rede_
namltka dovolatelů opodstatněna Dovolací SQ d I zh urla u, nem
odvol 'h
d"
"
u sc va uJe také
aCI 'O sou u, ze zaloval11 Arnošt a Josef K po'T
.
. .
smlouvou ze d?e 10. prosince 1931 převzaté'. N~~~I I ~ovmnosl! J
Z
lOz
spIsy (§ 503, ČIS. 3 C, ř. s.), jejž dovolatelé spatřují v to e • p'0ru
••
ze
s~ud v~pustil ze svého výroku povinnost Arnošta a JQsef:'k Jlz . . .•
pre~zetl zastupování Gustava K za účelem
rode'e 'eh~
..
k~ezto druhý soud právě v tom vidí zvláštní p~rušeh, sJ arn'
Vzdyť uznaly oba nižší saudy ve výra cích svých ro;sudk" e Ulllluvv
Jasefa K. pavlllnými zdržeti se pa stanavenau dabu vůb~ . .'
..•..
Čllln?Sl! pro pad,nik Gustava K. takže odvolací saud
"
vyklada! roz~ah ,teta pavi'nnasti žalovanýoh jinak než .~č', "1 •.. ~rave~ :
stoh5 e, r:e~el pnČllly změniti pa téta' stránce 'výra k Inl ~~u prvnl
i~h~,z znem adpavídá stanavisku druhéha saudu; nebyf;v;:a~o saudu,
re I vYJmenavaÍ1 v rozsudkavém výraku zvláště i převzet'
P?dmku Gu~tava K. Úmluva ze dne 10. prosince 1931 zak~zu'e
'
nym J~kekahv padparování vzniku nebo trvání kankurenčúíh6
'
~ hra~1 za každé parušení neba obejití tahata závazku smluvní to~~~lkU
eseJ ..e proto na tam, :zda-li usilavání žala'vanýcb u Dr F
I au.
pa pflpa~ě u Františka A. o jejich účast na adn'k ~ a ng. J.,
vedl~ k ,vysledku či nikali, poněvadž již tata Činnaťt sa~: a ~st,:va K.
P?r~senlm smlauvy, Závěr, že Arnošt a Jasef K. již při u a ' , 'Obel byla
vedeh a vYjednáváni Gustava K s firmau W'
. z, vrel11 ~m ~uvy
Spoluručení žalavaných Berty 'a Emilie K" be~t lagáck), ;ake otazka
správně řešena, Podle jasnéha znění úmluv ' z y a ,a va aClm saudem
zavaza1i se všichni 'Účastníci firmy »I-werk';J <~ ~eezil~iJroslr:cel 19'31
Berta a Emilie K
"d' f
'
. ,
Z 1 za 'Ovane
d 21 . k
•
., pn r~e I, Sve neW20vedené manžely, radiče i děti až
? . 10 U veku k dodrzelll uvedených závazků a řevzali i ručení
vysledek. ,Byh-h. tedy mezi smluvními stranami i ~anželé ne
. za
us!an?venr .amezltI pouze na ručení manželů za manželk 'a ;zeatO!~
f.~celll ~anz~!ek za m~nžely. Opadstatněné je davalání ži;ovanJ~hU;~~
I.? ca a vy~e smluVlll pokuty, nebať není tu kankretních padkladů pro
JeJ! s tanoven!. Davalacl soud ·pokládá padle § 273
•
. k
't
B
'co r. s, l" stran
ma Z'er A
u ..~~o~, a a erty .K., ••tak stran manželů Jasefa a Emilie K. jed~~ ~a~b lllZSlk castku za pn~erenou, neshledávaje v protismluvním J' edI m a ou s upm padostatneho razdílu.
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.. Vě.děí-li ,vydražitel nemovitQsti při dražbě, že stroje odhadnuté 'ako

pnslus~ns~l ~ s nemovitastí prodávané nejsou zaplaceny a že roJatel
vyhra~II, Sl pr~v~ vlastnické do zaplacení, musí mu straje vYdal· kd "

exekUClll kamlsar prohlásil, že pradává s nemovitostí i straje.
(Rozh, ze dne 29, prosince 1936,

Rv II 241/35.)

,1

yz

Žalabce dodal manželavi žalované vydražitelky da mlýna v roce 1930
mlynářské

stroje, vyhr<l!div si k nim právo vlastnické. Ke knihovní pa·
známce padle § 297 a) obč. zák. došlo až v roce 1932, V exeloučni dra,žbě
proti kupi,telí těchta strajů byly stroje ty i s nemavitosti- prodány žalovaoné, jež je však odpLr" žalobci vydati. Žalobce prato damáhá se jÍ'ch
vydáni žalabou tvrdě, že žalovaná věděla j<l!k před dražbau, tak při
dražbě, že stroje, které ne byl Y při odhadu mlýna 'Odhadovány jaka
příslušenství, nejsau přislušenstvím mlýna a že nejsau' zaplaceny, neboť
při dražbě upo'zorňaval na výhradu vlastni,ctví' k nim a své vlastnické
nároky k nim upla,tňaval. Žalavaná stala' se prata' vlastnici strajů mala
lide. P r v Ý S a u d ž<l!lobu zamí't],. O do va I' ae í s o u d uznal podle
žaloby. ,O II vod y: Žalav<l!ná je pavinna vydati' straje a vlastnktvi
k nim nabýti nemohla, nebaf jí byla známa, že nejsau zaplaceny, že ža·
lobce si< k nim vyhradil vl'astni,oké práva, takže jí schází k nabytí vl,aostnidvl zákanem předpakládan,; pactivost a dabrá víra, které je pa'třebí
, i v příp<l!dech nabyti vlastnktví, padle § 307 Qbč. zák. Na tam nic nemění,
že při exeku,ční dražbě exekuční kami'sař prahlásil, že straje se budau
prodávati j3Jka příislušenství, když v pazemkavé Imize byl-o vyznačena
a vydražitelce Zl]WmO, že stroje zaplaceny nejsau a výhradu vl-as'tnktvi
má prodatel až da úplného zaplacení, ani ta, že stroje byly pradávány
iako příslušenství, aČkaM v tamto, ,směm z 'Odhadního pratokalu, ani
i ediktu není. jasno, že se pradávaFstroje jako pří,slušenství, ježta ve
vyhlášce o tom nebY'la řeči a z 'Odhadního 'Pmtokalu ta'ké ta nevyplývá.
N e j vy

Š

š í s o li< cl

nevY'havěl

dovolání.

Důvody:

V tomto sporu nelze řešiti otázku, zda měl knihavní saud paznámku
ve smyslu· § 297 a) abč. zák po'valiH či ne, a nebyla ani třeba zkaumati,
jaký význam měla tata paznámka pro práva knihovních věřildů, 'i,ežío
v souzeném případě a t<l!ta práva nejde. Ježto však doval<l!tellka polavinu
mlýna, zatíženou paznámkau výhrady vlastnictví podle § 297 a) obč.
zák. pro žalabce, vydraži.la v exekučni dražbě, nutno řešiU 'Otázku, jaký
význam má tata poznámka na paměr mezi ža,lobcem a žalovanau' jako
vydražitelkau nemovitasti. žalobce tvrdH již v žalabě, že dav'ola'telka jak
před dražbau, tak při dražbě věděla a tom, že stroje příslušenstvim
mlýna nejsau a že nejsou z<l!placeny, davalatel'ka ta připusti.!a a poznámka padle § 297 a) a. z. se stala skara 3 měsfce před přiklepem.
Odvalací saud dospěl prota k názoru, že dovalatelka jest pavinna vydati spamé stroje, paněvadž vlastnictví k nim nabýti nemohla, ježto jí
byla známa, že nej.sau zaplaceny a že ža],abce si k nim vyhradi,1 vl-a"t·
nické práva, takže jí scbází k nabytí vlastnictvi zákonem předpokládaná
poctivost a dobrá víra. Marně se žal-a'vaná snaží vyvrátiti tenta správný
názor odvoIacího soudu a st<l!čí ji 'Odkázati k případným důvodům napadenéha raz&udku, k nimž se i,eště dadává: V sauzeném příp<l!dě nelze
použí,!i § 367 ohč. zák., platídho při nabytí' věcí movitých, jak advalací
saud učinil, nýbrž jest věc pOSll'wvati padle přísilušných ustanaveni
Civiln! rozhodnutí XVIII.
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ex. ř., a tu jest uvážiti předpis § 170 č. 5 ex. ř., padle něhaž jest
veškerá práva k nemavHasti, která by nedopauštěla jeji dražby, ahlásiti
u saudu nejpazději při d~ažebním roku před pačátkem dražby, jinak by
již nemahloa býti uplatňována k téta nemavitosti na újmu bezelstnéha
vydražitel.e. Ca jest twkta ustanavena v příčin,ě nemavieto-sti samé, platí
i a přísluiiell'stVí, jehaž vlastnictví, nabývá vydražitel záraveň s vlast_
nktvím nemavitosti (Sb. n. s.m51). Že dovala'lelbnebyla bezelstnau
vydražHelkau, vychází z taha, ca shora jest uvedeno. Jaký význam mělo
pro davolatel,ku prahlášení exekučního kamisaře, že stroje se bud au pradávati jaka příslu'šenství, vysvěml Fž správně advolací saud, a když
davalate1ka teprve vclovolání tvrdí" že' staré stroj-e byly nahrazeny navými, jde a nepřípustnau navatu. Odvalací saud pratO' věc správně posoudil s hledi'ska právniho. Ph tam jest nerazhadné, zda mlýn, s nímž
straje byly pevně spajeny, byl ve spaluvlastniowíl dvau asab, a že v exekuční dražbě vydražila dovolatelka cel,ý mlý·n. Nezáleží ani na tom, zda
předmětné straje byly v exek'~čním řízeni jaka příslušenství papsány a
odhadnuty, když dovol'atelkd nebyIa právě v pHči'llě těchto strojů
v dobré víře.
čís. 15704.

K zachování lhůty podle § 2 vlád. nař. čís. 465/20 Sb. z. a n. stačí,
že námitky ministerstva vnitra proti zápisu došly rejstříkového SO'lIdu
v této lhůtě, třebaže bližší jejich odůvodnění došlo teprve po lhůtě.
(Rozb. ze dl1e 30. prosince 1936, R I 1406/36.)
P r v Ý s 0' II d zamítl žádost firmy »Schlo-ssbrauerei D.«, společnost
o., o zápis zvýšení kmenovéhO' kapitálu do obchodního rejstříku,
poněv<ldž k tomu milni'sterstvo vnitra odepřelo dáti sauhlas. R ek u r s 'll í s o u d nevyhověl stížnasH. D II vod y: Podle § 2 vlád. nař.
ze dne 27.oervence 1920 Čí·s. 465 Sb. z. a n. jsou sborové soudy prvé
stolke před zápisem zvýšení kmenavého kapitálu spol'eonosti s r. o. do
obchodní·ho rejstříku povinny oznáJmiti to napřed mini.sterstvu vnitra a
smí, záJpis povoHti, nepodá-li to·to ministerstvo, vyžádajíc si mínění
zúčastněný·ch ministerstev, do šesh týdnů ode dne, kdy došlo oznámení
sondu, proti tomu námilek. Zvyšuje-li však společnos-t s r. o. kmenový
kapitáll na padkladě stabili'SačnI bil",nce, přísluší padle § 15 .zák ze dne
15. června 1927 čís. 78 Sb. z. a n. ministerstvu vnitra právo zkaumati,
byly-Ii splněny předpisy tahota zákona il předpisy prováděcího nařízení, čís. 27/28 Sb. z. a n. Předpokladem záJpisu zvýšení kmenového
kapitálu jest tedy souhlas ministerstva vnitra daný bud' výs.lovně nebo
mlčky nepadáním námitek. Není-H tento předpoklad dán, nemuže rejstříkový so·ud zápis provésti. Soudu rejstříkovému' nepřis.luŠí také právo
přezkoumávati důvody, které ministerstvo vnitra vedly k tomu, že odepřelo dáti sauhlas k zápi-sU' usneseného zvýšení kmenovéha kapitálu.
N e 1vy š š í s o U' d nevyhověI dovolacímu re-kur'su, v němž bylo
vytýkáno, že minilsterst"em vnitra nebyla dodržena lhůta § 2 vlád. nař.
ČÍls. 465/20 Sb. z. a n.
s r.

D

ů

vod y:
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d ' t t lhůta byla dodrzena. e o t z
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18.
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• 313 obc h . za'k., .ani 'zákonné
zástavní
Ani zadržovací pravo
podle cl.
é
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(Rozh. ze dne 30. prosince 1936, Rv I 416/35.)
že
Žalující správce ko'llkursm, po·ds t a·t y. f trmy. Jan M . "D .přednesl,
." lu'ícího
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To znamená, že oprávneny může svoje retenční (zákonné) zástavní
právo wplatniti a rea.Jisova-li' i v době po prohlášení konkursu a že mohl
tak učiniti i žalovaný. žalovaný však v tomto případě volH jiný postup,
neboť se vzdal svého tvrzeného oprávnění z retenčního práva podle
čl. 315 obch. zák. a dal výs.Iovné svol.ení k tomu, aby správce konkursní
podstaty procla-l zboží ono sám za konku·rsní' podstatu -ll pří'ležitosti zpeněžení podstaty s podmí,nkou, že z výtěžku· bude jeho pohledávka zapla'cena, a vý.slovně žádal, aby se správce pod'staty stran tohoto prodeje spojil s "konkursním komi,sařem. Tímto prohlášením nastaly účinky
§ 122, odst.. 3 Ikonk. ř. Důsledkem toho -konku·rsní soud povohl prodej
věd uložených u žalované pŮlvodně veřejnou dražbou, k žádosti konkursní,ho správce veřejnou dražbu zrllišil a povolil prodej z vol,né ruky
s tím, že provedení tohoto prodeje z volné ruky připadá konku-rsnímu
správci. K oznámení konkursního správce, že povo·lený prodej z volné
rUJky byl pro'Veden žalovanou a že tato firma si celou utrženou částku
ponechala, vyzval konkursní soud ža'lovanou Hrmu, aby výtěžek prodeje
vydala správci konkursuf podstaty a úhradu své pohledávky proti kon-kursní podstatě požadovala podle § ~l konk. ř. Žalované bylo konku-rsnim správcem oznámeno, že kon-kunní soud povolil. prodej z· voloné ruky
a záro'veň konkmsní správce tímto dopi,s-em žádaJl žalo'vanou za sdě
lení, 'kdy by zboží mohl převzíti, aby prodej z vollné rtlky správcem podstaty mohl býti proveden. Žalovaná obdrževši toto oznámení sama
dmhý den zboží jinémlUl odevzdala a kupní cenu od něho převzala,
a:niž o tom správce podstaty dřÍ'Ve 2!pravila. Žalovaná vysvěII,"je
svO'je jednání tím, že hroúln nebezpečí vyššího cla. I kdyby skutečně :bylo, bývalo účelné prodej nory-oh liti, jest sOlld přeos·vědčen o tom,
že přI dobré vůI-i měla žalovaná vždy čas i· možnost správce konkursní
podstaty a.f písemně, nebo zvlášt'ním poslem, nebo telefonioky zpra·
viti
pmvedení prodeje. Skutečnost, že žalovaná bez předcho
úho zpravení správce Ikonkmsní' podstaty a bez jeho intervence
v·ěci u ní, uložené svému smluvníkovi: odevzdala a f.rhovou cenu od něho
převzala, nÍ'C nemění na povaze onoho prodeje jako prodeje konkursním
soudem povoI.eného, jehož provedením byl konkmsním soudem pověřen
správce podstaty. Tím, že žalovaná sama prodej provedla, vmÍ'sHa se
do věci, ani,ž k tomu byla Qprávněna, a proto jako jednatelka bez pří
ka'lu (§§ 1035 a 1040 obč. zák) od/povidá za všechny následky, při neje
menším j:es.! povinna utrženou trhovou cenu konkursnímu ,správci vydati.
Má-li žal'ovaná nárok na oddělené wspO'kojeni, nechť upla:!ní tvrzený
nárok na úhradu své poMedávky pro.fi konkU:fsní pod'Statě podle §§ 5 I
a 52 konl"k. ř., a bude věcí konkursního sowdu, aby posoudH, zdal'i a do
jaké výše má žalovaná nárok na uspokojeni z oddělené podstaty, totiž
z výtěžku- pmdeje shora dotčeného·.
N e~, v y š š i s o II d nevyhOVěl dovolání.
D ů vod y:

°

Zadržovací právo pod·le čl. 313 obch. zák. opravnuJe věři.tele, aby
zadržel movité věci do té doby, až mll jeho pohledávka bude za,placena
nebo ji:naJk zajištěna. Ale v tom není obsaženo právo věd ty zciziti a

,y"
. 'kh
rodeje) nebo ť k t omll by b)>lo
učiniti se zaplacena z vytezku Jej d ,P ací věřitel podal žalobu na p~
třeba podle čl. 315,obch. z., aby ~a" :z~.v adě nestalo. Ani zákonné za-;

vol'ení prodeje, coz, se v s.ouzen~~2 Pob~h. zlrk., na něž poukáz~l prvll!
stavní právo spedl,tera podle čI. " 'stav bez intervence soudm (§ 461
soud, neopra~ňuje, věřitele k, pro d~!1 ~t 310 a 311 obch. Z. žalo~an~ t~to
obč. z.), nem-ll pre?pokladu po
to o. rávněna zci,zi.ti zadrzene. ve Cl
ředpoklady netvrdIla a nebyla prt~ . p ku'pní ceny příslušnou častku
'
"k
prodejem z vo Ine [Ulk y a ponecha'
. I' SI
44 Z .. zák k obchodmmu
za ok zaplacení' s·vé pohledávk. y; po~lke § . ~VsOt:~í .p~áva konkursem dluž.
za. neb.o zástavnÍ' ven
,,·t eI v'\.,-c
I'~"
SIce
za drz'ovacI' a. za' donna
'
níku neJ' sou
,
'
hyl za <zovaCII
' d ..
níka dolcena, ale lIm nena
dl' 'n'ka Nebyl-Ii oprávnen k pro·eJl
práv, nežl,i ,m~l před ~onkurse~d'~~~~u<~em dlužníka, nenabyl tohoto
movitých veCI, z v01ne ruky p k
. jmění dlužníkovo. podle § 12,
práva ani po vyh},ášení kon ursu na v konkursním řízení, n.akládá, se
odst. 4 konk. ř. ~. 64/31 Sb. ~. a n;s::vnímL Ta znamená, že'i zadrz?zadržovacími' pravy]ako ~ ~r~vk za~ko zástavní' vě.řítel za věřitel-e s· <pr~
vad věřite-! se pokladapr.av~ a J odst 1 konk. ř.). Práva na odde~
I2
vem na oddělené
uspoko'Jem
. ,.
šem(§k
. on k' ms em' dlu'z.n·lka
.. . dotčena, což značI
, t'
lené uS'P0ko~enll ~e'Jsou o'~ ',_
'
máhána i, za 'konkursu, nenI lm
'en že mohou byb upllatnovana a ~Yt u ZC·IZ·llt·l. a z vy·těžku se uspoJ ,
" , · t I ·'žesám zaS av ..
d t t
však ře,čeno, ze ven e mu.
'vané . oble dávkou za po s a ou
davk
kojiti. I kdyby byla pOhl;
"I z~l~ toho ~právněnr žalované k propodle § 49 Č. 2 a 3 kon~. L, ~e,p y-uvoI-né fUlk : 'neboť konkursní řád n~
deji zadržovaných mov~tych vec.I.~dstaloU ta:kové oprávnění, a nelze Je
dává věřitelům pohledavek ,za Pl oclst. 2 konk. ř., na něž do,v?late~ka
odvozovatI am z ustanovem § 5 'I' k byl.a by tedy ž. alovana opra.v.. 'tavy z vo ne w y
. ď '
poukazuje. K prodeJť z~s ., rávce konkU!rsní podstaty, Jenž est J~, ;~
něna jen tehdy, kdy Y
jměním lpodstaty n"kládalI, byl JI a
oprávněn (§§ 81, 121 kon . L se
" k To. se však rovněž v SOil,
.
·ty' ch z vo,lne ru y.
.
.
svo1ení, ke zdzem VěCII, mvvl"
b 1 d hodnuto že správce konkursm
zeném případě nestalo, ny~rz yo o d, - né' movité věci, a k tomu
k nkursm 'podstatu- za rze
. th-'k u
'
podstaty ,prod a za o
.'
t k'
etřeba se zabývatI o. "" o,
soud, a z~ n 'k -r Procla:la-li žalo.vaná
d al mU svolení i konkursnI 122
ods1 J Ik on. .
-zda jde o případ podl e §
; 1lIk' jednala jaJko jednatelka bez pfl'přesto movilté vě~i sama, z volne r,
e svémod (§ 19 obč. zák), když
kazu podle § 103~ ob~.zak. a ~opus I,a sohledávkY. Poclle těchto ustanetím chtěla dosáhnoulI tlspok~J.enI sve P, 11l11y následky. I kdyžus tano . dna t e
I' bez
vení OdpOVl'd'a Je
. . pnkazu za ..vsec
.
tázku zda a ktere, na:'kl a d)'
vení §§' 103'5 až 1040 obč. zák. upra:vulJl1ekn dO J'edn~tel bez příikazu jest
.
. '- 'tO h :zeny a zda a po .lIJ
•
•
y
musí jednateh vy l' ra
,
"
dnáním způ-sohenou, Jest Je v povilnen nahraditi škodU' svemocn~~ Je odle něhož jest ne,poctiv~ d~žI~e~
kládati v souvislost! s ~ ~3,5 ob:č. ~a ., '~hody kterých nabyl; z drzem C1Z!
povinen vydati opravnen~mu- vs~ch~y vyk prodeJ' i movitých věCÍ' z volne
- ' N·b yI·a- I'l'" z'a·l,ovana opravnena ' I . Č' t kupm"ceny
poC
vecle
ne·. t l ' .
.
ně zadrze a SI
as
dati ji oprávněnému spráVCl konruky a k .přiieti kupnI ceny za.,
vým ~působem, jest proto po.v!nn~ vy ',~rady škody. Tím není porušena
kursní podstaty a nejde tu naro z na
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'~~~~~~~~'o~l~~J, zz~~h~~~ov~:l° Juv~~~~~,e~~p~~~:, j~eZ~~I~~~~~o j~j~r~o-

~teroužto námitku ostatně ",' dJednal~ v nouzí podle § 1036 'ob' ku
treba ' .. .
JIZ o Volacl SOud ..
c. z
.. resllI, poněvadž § 1036 obč
'Pflipadně vyvrátí,l, lu nť~
b~z pr~~aw na náhr1ťdu náokladů na vě z. tP:a~uJe Jen nárok jednatele
n m p~lpadě nejde. Ž1ťlovaná neb la' c u l",e~yc~, o něž však v souze_
anl
pOhle?avku na zažalovanou PO'hl!dáv
opravonena započítati si SVOll
mo~nym Jedná,ním, poněvadž započt/~' vZllllklou protí n;, jejím svépo le § 1440, druhá věta obč za'k
n.', na takovou pohl'edávku J'es!
.
. nepnpustné.

odvolací soud nezabýval (§ 503 čís. 3 c. ř. s.) a neprovedl potřebná
skutková zjištění. Nemohl-li žalobce při úpravě práce u žalovaného
nepřetržitě pracovat, musel-li však býti zaměstnavateli k disposíci, jest
tuto pohotovost žalobcovu k práci včítati do pracovní dohy, neboť jen
zákonné pracovní přestávky pOdle § 3 zák. čis. 91/1918 Sb. z. a n. nelze
včítati do pracovní doby (Srov. výnos ministerstva sociálni péče z 21.
března 1919 čis. 4751j\lI-19). Bude-li zjištěno, že žalobce pracoval přes
, čas, bude třeba dále zjistiti, kolik mu bylo celkem vyplaceno, a bude
pak uvážiti, zda byl náležitě odměněn za všechny pracovní úkony (za
práci vykonanou v době normální a v hodinách pře,s čas). Nezbylo tudíž
než napadený rozsudek zrušiti.

čís. 15706.

Osmihodinová doba pracovní (z'

..

čís.

jest~ž~ ~~~C~~~!v~oby, jest vč/tati t~~~~toe~:8z:ěs'bta n.).

zaměstnavateli

k

di::!~~í~emohl nepřetržitě

pracovati,

ma::~gV:š~ť:ý~

(Rozh. ze dne 30. orosince 1936 R I
"
v 1850/36.)
I Z~lobce se na Lalovaném domáh' ,
o,vane výši. P r v Ý s o u d žalobu za a ,nahra;Jy práce přes čas v zaža_
naval ve své pek'ařské živnosti nejm,?l~. 3D u vod y: Žalovaný zaměst
pracoval zvláště pří zhotovení n ,ene pomocníky a žalovaný sám
vyrobeno denně přibližně 40 kg o;í~~~ pecI,:,a. Za celou dobu bylo
zret~le na spoluprácí žalovane"h'o byleO Ob pe~lva a 4 pece chleba. Bez
Y vsak ť .
covano .. Sh .
6
,pn
odmové pracovní dob' ,
"reml pomocníky zprapeCl ~hleba. Poněvadž ve skutečn~stormalne 60 kg bílého pečíva a
I ~yl~ vyrobeno méně vyplývá
z toho" ze pracovní ,činnost žalobco
f~~~e~avka j~ho na zaplacení hOdi;ap~:s ~sahla ~ormální výš~, pročež
u, I J~st, ze pekařský pomocník 'ak' as J~s neoprávněna. Poctopf~rusene, nýbrž na př. při zhotov~Jí
byl .zalobce, nepracoval nepl ace nejméně 3 hodiny. O d vol
' yr peCl chleba v noci byl bez
VI o d~: Žalobce si počitá jako h~d~~ s o ,u d ne~yhověl odvolání. D ů
~ ast~e kčlnný,?" nýbrž musel čekati:a fres ,cely č,as, po který nebyl
Či~ ~t S~emuze, neboť pOdle § 1, odst. ~' a~kna neho s pr~cí dojde
" z. a n. o osmihodinové
,:a on~ z 19 prosmce 1918
.
f,rtCO~ll!, doba dělnika činiti více ne~r~o~l1ld dobe, ne,smí jen skutečná
e o vymery nedosáhla.
o In tydne a ta u žalobce
Nejvyšši
d
hodnutl'.
s o u uložil Odvolacímu
d
_

c

ltrr:

sou

II

nové Jednání a roz-

D ú vod y:

,Ž~lobce, v~týkal v Odvolání, že s e '
,
~m.~~~c,h, nybrz ž~ vši::hni zaměstnanci Us z~i~vane?o nepracovalo ve

h~'

e pe~e, takze delníci potřeboval"P
s n!m ,museh pracovati
o, In dellUe, kdežto při rozdělení prá
I J~n k pecell! chleba 10-12
pracI o~mihodinová pracovní doba ~ n: v~ směny stačila k veškeré
. lm o prednesem žalobcovým se

15707.

I vnucená správa náleží mezi zákonné prostředky k vydohytí pojejich promlčení, byla-li poznamenána v pozemkové
knize.
Přetržení promlčení nastává však teprve okamžikem, kdy žádost o
výkon této poznámky došla knihovního soudu, nebo byl-Ii knihovní
soud zároveň exekučním soudem, okamžikem, kdy byl podán návrh na
vnucenou správu.
platků, přerušujícl

(Rozh. ze dne 30. prosince 1936, R II 506/36.)
Srov. Sb. n. s.

čís.

15676.

P r v Ý s o u d rozvrhuje nejvyšší podi;ní nepřikázal Českosloven
skému státu v přednostnim pořadí přihlášený převodni poplatek. R ek II r sní s nu d i'ej v přednostním pořadi přikázal. D ů vod y: Česlko
slovenský stát přihlásil před dražebním rokem nárok na .'převodní poplatek v přednostním po,řadi' (§ 172, odsl. 2 ex. ř.), předloživ platebni
rozkaz, z něhož vyplývá, že převodní poplatek vyměřený 4. řijna 1930
požívá přednostního pořadí, a že poplatek ten není zaplacen. V ,platebním příkazu byla zároveň potvrzena jeho pravoplatnost a vykonatelnost. Dle § 216, odst. 1 čís. 2 ex. ř. jest přiznati v přednostním pořadí, pokud pro opožděné ohlášeni nemá platnosti ustannveni § 172,
odst. 2. ex. ř., poplatky za převod majetku zadržené za posledni tři léta
přede dnem přiklepu. Stát prokázal dle § 210 ex. ř., že převodní
poplatek jest vyměřen z nemovítosti, jež jest předmětem prodeje.
Jest se tudíž ještě zabývati otázkou, zda tříletá lhůta byla promlčena. Podle nař. min. lin. z 3. května 1850 čís. 181 ř. z. tato promlčecí
lhůta se přerušuje použitím zákonných prostředků k vymáhání poplatku. Den 17. dubna 1931 bylo pro tuto pohledávku vlo,ženo zástavní
právo. Dne 12. dubna byl podán návrh na vnucenou správu k vydobytí této pohledávky. Důsledkem toho byla promlčecí lhůta přerušena,
takže uvedený poplatek má v den dražby přednostní pořadi a proto neprávem nebyl přiznán.
N e j v y Š š í s o u d obnovil usneseni prvého soudu.

1208
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Čis.

15708 _
-

Čis.
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D ů vody:
.. ~~evodní poplatek, o ně'ž tu .
.
zajls!en z~stavním právem jdne l~e, dbyl na nemovitosti do dražby
dlUhe stohce, že tím byla řerušen~ ubna 1~31,o a správně uznal
ml.n. tm. ze dne 3. května PI 850 čís promlčeCI l'huta podle čl. III, 14
otazce, zdali tato nová prOml.čecí ih !~I b' z. Rozhodnutí věcí závísí
rg~~ené skPrávr Tento exekuční pro:t:'edJ}ab zťe př~rušena zahájen;:;:
u o resnlho soudu v M. k v
"
y nav;zen dne 12. dub
na
volen usnesením ze dne 18 d b ydobytJ prednostm pohledávky
kllJ~y kat~strálniho území'M u dn~119~4. Podle výpisu z poze;;k~07
spravy. knJ'hovniho soudu dn~ I~s a z~dost o poznamenáni
ve
v~u·cena Správa náleží mezi zák .. -k vetna 1934. I řádně provede .

f~:~~~Uj~Cip~e1~~k~~~m~čení, j~Stl?žnen~e~;~S!~~~{~~n~ ;To~~~:j!kPop~atk~:

soud povolující vnucenn~~e. s ;áekuční. řád předpísuje sice v §je~8 vy_
u kterého Jest vložka nemo'J:to~U m~ z mocí úřadu dožádati sbu~e
n~mOVI!oStJ" k.nihovně poznamenal a Y/~,uce~ou Správu u příslušné
sam ma nandlti z moci úřadu tut na lS e bremen po případě '.~oudem. Tato poznámka Zahájenio/ozna~ku, je-li zároveň kniho~ní~
Je nezbytným F ředpokladem - ro to nucene spravy v pozemkové knize .
jak plyne z ustanovení"'" I-OOP a 10'4 aby ~astaly určité právni účin-k
§
104 e ' "
""
ex I' Po ť t
t·
y,
hod . xč' r. pn nemovitostech zapsany' ~h .
e, o s. rance jest podle .
ve .verejnych knihách roz_
nym as, kdy žádost o v'k _ .
soudu, nebo, byl-Ii' knihovni sou~ o~ teto P?znamky do'š,la knihovního
cenou srprávu, čas kdy -b Id" sam povolan k tomu aby po-vol'l
.'k k .
'
,
' Y' ,po an návrh
'
'
l' vnuza; nlh.). V souzeném případě b I k ~~ vn~cenou správu (§ 29 obec
v~ml § 118 čís. 2 jur. norm te
J:, ~I oVnJ:TI soudem podle ustano~
zakona ze dne 16 Č·
y, hdy jeste nezruseného (čl I " 6
.. .
. elvna 1936 čís 161 Sb
. CIS. a XI
POVOIUjlClffi a zároveň exekuční'
. z. a n.), krajský soud v M
Správně žádal tento soud v usnesen~ s~udem však okresní soud v NÍ'
v ":1. o knihovní výkon ovolen' I .ze n,e 18. d~bna 1934 kraj sk' soud
spr~? ,?o'šla-li' tato Ž<Í'd~st lepr~ez~r;;'v~n ,foznamky zahájeni vKucené
mo y -učlnky, které mají za 'd '; ve na 1934 kmhovního soudu
~. pozemkové knize, na!statil te
ťOklad vyznačeni vnucené správ'
jl~ uplynula tříletá doba běži~í od 'II~~O dnem, a poněvadž v té dob~
prevodni poplatek jíž přednostního
.. ' dubna 1931: nepOžívá sporný
pr va na prodane nemovitosti
.

!'::

CIs. 15708.

..Y S~ovení

čl. 368, druhého ods
daným výhradně ro kOll!~ce ?hc~. zák. jest předpisem
pounti ho ~a jiné právní rxn!:ěry. . lSlO<Jársky poměr. Není přípustné
, Prodal-h vlastníkův zmocněne
'
.
ník~vi proti exekuci, vedené věřite~ vec svyID, jménem, nepřísluší vlast~p~elem, žaloba podle § 37 ex
n:o~n~oovým na pohledávku za
av a postoupena.
..,
y a- I mu zmOCněncova pohle(Rozh. ze dne 31
.
. prosince 1936, Rl' I 756/35.)

VYJ~ecným,

:m

Srov.: Sb. n. s. čís. 7539 .
žalobkyně svěřila Bedřichu

S-ovi do prodeje krávu a ten ji prodal'
vlastním jménem R-ovi, jenž ji poroda-I dále B-ovi, a od lohoto si měl Bedřich S. podle poukazu R-ova vybrati kupní cenu, o kterou jde. Ten
však zaplatil kupní cenu žalovanému V-ému, jehož žalobkyně k přijetí
peněz nezmocnila. Poněvadž nechce jí peníze ty dobrovolně vydati, domáhá se jich vydání žalobou. Proti žalobě namítl žalovaný, že měl vykonatelné pohledávání za Bedřichem S-ou, a když se dovědělo tom, že
S. prodal krávu a že má proti B-ovi pohledávku, tuto pohledávku exekučně zabavil a vybral si pak kupní cenu za tuto krávu. Žalovanému
nebylo známo, že by k tě!l1to penězům měla vlastnické nároky žalobkyně, jednal bona lide a neni proto povinen žalobkyni nic vrátiti. P r v Ý
s o u d žalobu zamítL O d vol a c í s o u d uznal podle žaloby.
N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu.
Důvod

y:
Odvolací soud pOUZIV na souzenou věc předpisu či. 368, odst. 2
obch. zák. přiznal žalobkyni aktivní legitimaci k žalobě a uznal žalovaného povínným, aby jí zaplatil kupní cenu za prodanou krávu, maje za to,
že předpis čL 368, odst. 2 obch. zák. není ustanovením výjimečným
a že platí v ohom obeoně;právním v případech nepřímého zastoupení.
Než tomuto názoru nelze přisvědčíti. Ustanovení čL 368 obch. zák. jest
předpisem výjimečným, výhradně daným jen pro komisionářský poměr,
Proto není obdobné použití tohoto výjimečného předpisu ani na jiné
případy obchodního práva mimo komisionářství připustné a stejně jest
obdobné použití nepřípustné na právní poměry, jež jest posuzovati podle
obecného občanského práva. Občanskému zákonu jest zásada stano,vená v čL 368, ods!. 2 obch. zák. (» .... že se .... pohledávky, byť
i nebyly postoupeny, pokládají za pohledávky komitentovy«) zcela cizí.
Neboť tajná plná moc nElpúsOihí podle § 1017, !poslední věty obč. zák.
proti třetím osobám, nýbrž zakládá pouze právní poměr mezi smluvniky,
totiž mezi zmocněncem a třetí osobou, a to i tehdy, když nebylo zamýšleno, aby zústala plná moc tajnou. Zmocnění tajnou plnou mocí nezakládá tedy podle § 1017 obč. zák. práva a závazky pro zmocnitele (srov.
rozh. čis. 12971, 13089 Sb. n. s.). Pohledávka patřila proto v souzené věci
jediné zmncněnci s tajnou plnotl mocí, tedy Bedřichu S. Že by ten tuto
svou' pohledávku byi postoupil žalobkyni, nebylo ve sporu ani tvrzeno.
Žalohkyně jako zmocnitelka má podle § 1009' obč. zák. toliko nárok
proti svému zmocněnci Bedřichu S., aby ji pohledávku na kupní cenu
postoupil, má tedy pouze žalobu ze smlouvy zmocňovací proti zmocněnci, neboť nenabyla této pohledávky jí nepostoupené. Z tohoto dů
vodu nesetrval nejvyšší soud na zásadě vyslovené v rozhodnutí čis. 8587
Sb. n. s. Posuzuje-li se věc s tohoto právního hlediska, nebránilo ustanovení čL 368, odst. 2 ohch. zák. žalovanému, aby jako věřitel Bedřicha
S. vedl exekuci na jehO pohledávku za B. na zaplacení kupní ceny. Nešlo
tudíž o exekuci na cizí majetek, nebof pohledávka ta přísluší povinnému
Bedřichu S., když vystupoval jako prodate! krávy vlastním jménem a
nikoli jako žalobkynin plnomocník. Žalovaný není proto povinen výtěžek z této exekuce žalobkyni vydati.

-
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Správca cudzineckého majetku (Alien Property Custodian) résp. na
jehO' miesto zriadená úradovňa cudzineckého majetku (Alien Property
Bureau) Spojených štátov severoamerických majú aj pred tuzemskými
súdmi sporovú spósobi1osť podťa § 71 Osp. (§ 74 Osp.).
(Rozh. z 3. decembra 19G6, Rv IV 18/36.)

Správca cudzineckého majetkuI v Spojených štátoch severoamerických poukázal v r. 1924 prostredníctvom čsl. vyslanectva vo Washing_
tone blovaným ako domnelým dedi'čk<im zOmr. Jána S., ktorý sa začiatkom r. 1918 zabil vseveroamerioký>th doloch, jeho tamoj'šiu pozostalosť, ked' však bolo pozdejšie zi'stené, že zomr. Ján S. nebol. pr]buznj'll žalovan)Í'ch, žalobou, podanou ll' tu,zemského ohčianskeho súdu,
domáhal se vrátenia poukázaných súm. Žalované nami,etaly medú iným,
že žalobník vsvojej lunkdi, - ako správca wdúneckého majetku __
nemá sporovú sp,o.sobilo'sť (§ 180 Č. 6 Osp.).

S údy vše tik Ý ch tr och s t o I i c žalobe vyhovely, dotyčne
spomenutej námietky N a j vy Š š i s ú d v d 6 vod och svojho rozhodnwtÍe uviedol totŮ':
Podl!'a olidálnej, informazi'e, opalrenej v smysle § 268 Osp. prostredníctvom mini'sterstva "pravedlnosti Ů'd vlády Spojených štátov severoamerických, otázka sporovej sposobilosti a zastllpovania úraduI správcu
cudzineckého majetku (AHen Property Custodian) ako aj po jeho zrušeni v)Í'konným na,riadením za dňa 1. máje 1m4 č. 5694 na jeho mi'eslo
zriadenej Úradovne clldzimckébo majetku (Alien Property Bureau)'
u štátneho delpartementu spravedlnosti vo Washingtone D. C., vedenej
generálnym prokurátorom (Attorney General) Spojenýoh štátov severoamerickýoh, upravená je zákonom o zabaveníl majetku prí'slušníkov nepri,atel'ských š!átov (The Trading wi,th the Enemy Ac!) za dňa 6. októhra
1917,40 Stat. 411 resp. zákonom o vyrovnaní válečných nárokov (Settlement ol War Claims Act) zo dna 4. marca 1928, 45 Stal. 254 v znení
pozdejškh novíel a prevádzaj!Údch nariadeni k týmto zákonom vyda"
ných ",ko aj všeolbecne "United States Code Annotated, Tiitle 50, Appendi'x«. V smys,le týdhto ustanoveni 'bývalý úrad správcu cudzineckého
majetku bol si·oe orgánom vlády Spojených štátov severoamerických,
ale správca úradu mal sp6sohiloS'ť byť stranou v občianskychsporoch,
t. j. byť sub~ektom pomeru procesně-jprávneho a mal právo, aby bol
pripustený k procesným ú'konom pred 'súdmi' Spojených štátov severoamerických S právom zastulPovať aleho samostatne konať. Preto nemožno žalobníkovi hl'adiac na u'stanovenie §§ 71 a 74 Osp. odopreť túto
s;porovú Slp6sobilosť ani, pred súdmi tuzemskými.
žalu~úca, S'trana zastúpená je advokátom, ktOTý je zapí'sa·ný II advokátskej komory, preto okolnosť, že úrad správcu bol počas spom z,rušený a na jeho mies!o ako právny násllllpca zriadená bola úradovňa, je

.
O *) na osud tahoto sporu právne bez:
h,j'adiac na u'stanoveme § 470 sp..
"ť' žalujúca strana nema
významná a nen:á opodstatnenos tI sťaznos , ze
sporovej sp6sobllostl.
čís.

,

"eh

15710.

·tel'a že na dlžníka -

obchodnlka -

Vedom~s~ vy~~aJ,u~ , o v~tnr ' ~tačí k dO'kázaniu jeho vedomosti

'edú exekúcle aj cetm tnI ven e la,
~ dlžníkovej insolvencii podl'a § 34 konk. por.

(Rozh. za 4. decemhra 1936, Rv IV 80/36.)
.
d t ' , dol žalobou na základě bodu 2.,
S.právca úpadkove'J po t~ Y: n~foa'né právo nadobudnuté žalovaným
odsl. 1 § 34 k~nk. por. e~e, ~~~ Z~eďenými' proh úpadcovi pred vyhlámestom mobl1larnynll exe UCl'
,
~
senim konklllrzu.
, "
d t' exe., ' ie súd
žalobe vyhovely tak, ze napa nu e.,. .
' Oné bz~lo~nl~Zpsrávo vyhl/si1Y voči konkurzným veri,tel'om za bezuclntne ·
k1le
'
.
t' '1
ného mesta zamle o l.
N a j, v y Š š í s ú d dovolaclll uados za 'ova ,
v·

D 6 vod y:
, . h .
okresného súdu v B.č. E3G66/
NaJ'vyšši súd zistil z exekwcnyc SplISOV'
l' d'a 10 apríla 1935
,
. d'
' pred súdÚ'm I S'to l'ce ,n
.' I
,
32, sdeJených na :poJe navanl
; . :úna 191302 exekúciu, a to
v
že proti p
pripojilo sa v ten i,stý
'od 8 hod. rano
'. '1
.'
sto s vecou E 3886/302 a vdova po
'
9 hod 05 mm za oV<lne m e ,
'
'. t
al
d eno
' ',. .
.
'E 1275/32 Za žalované mesto ln ervenov
zomr. Al!hertovl P. s vecou c.
.'
za advokáta Dr. Lad<i:sl"va M. Ju[al V.
h t l'
!' úpadcu
,
t počalo zabavov"ť 'nU e nos I
,
Ked' tedy žalovane mes Ob
d :kom t"pel tento už výkon dmhej
ktorÝ bol vtedy nesporne ? c, o nl
,
t . t . ·exekúcie v ten Isty den.
a re ťJ
. ' , . h h ,tel'nosti boly zabavené exekuiČn e ,
Obchodni:k, ktOTy t;Pl,. "~y Je ~ r~ualeibo uIložj,J dos'Údnehodepozitu,
miesto toho, aby pohl adav u zap a I 'A b'l' latiť
dal nepochybne na javo, že me Je sp'0s'Ú' 'I Y P , '
b'l' lam

Í1 adco (lč vt~~~~a/~~)ak ~~j~n~';e~ú~ii

h

byť

po,o~bný~,

A

e~f:~~tsi~zCi~~~~; :t:~~u ?x~úcie

Nemóže
tedy
že
vtedy, ked' sa z~~tupc~hz" ďV~n~i()v~onávajúCehO exekúciu v prospech

;né3h8:6::r;te~a~Ya °ž:n~ej~o o~~SJPIOSOibi:l~S'U t~:d~~~f~~ti~eh~ra~i:~l '~~~~

:Y'

sa dozvedeť už pri, hlásem s~k II
o::ekúciw proti' úpadcovi obchodmusel, ze tento vy onava

aspoň videť

nikovi.
.'
'
'ko na ostatné na,padnlllté exekúcie.
Va zvýšeneJ mlere platJ to vset , , 28 ,','
1932 bolo vykoVýšspomenuté zabavem~, z"počate dga'la' (~;; a už'dňa 28. júna
návané bez prerušema do dna 19. resp. 2 . J,u
,
.:) § 106 Osp.

_

ClS.

1:)11~

-
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1932
o' "
14hod . 15'
. . . sa k dot ."
nun. pnpoJ1!o
.., -.
.
vlac d alSlch veritel'ov, a potom v . era!slm vY,mahajuclm verit
a medzi tými žalované mesto
dnoch ešte d'al'ší
a dna! I; jóla 1932 s vecou Č. E 436/32' Jula 19~2 s. vecoU' E
stupem zalova-ného mesta za advokála Dr u ~to~ych rnterv~n~val v za_
Z toho Je zrejmé že žalovan'
. adlslava M. hez Joraj V
veniami
rávo mesto. nadohudlo napadnutými
.'
(pozdejši úpadca) už 'n
I SP'6s~t~1 ~a,I'~te~~e v t~kel dobe, ked' eX"k"',"
dozvedelo O teJ·lto. neschopno'stl"
d Y P, atlt, a ze. zalované mes·to· . . •.•
b
.
, . ' upa' cu e'Ste
d'
.
~vema,
lebo vedomosť Jwraja V k
,pre :apocatím prvého
. "
vykone exekúci-e na hnu-tel'nost:' 3! ~ zdastupcu zalavaného mesta
mes-ta.
.
I na' ra zUje vedomosť za~;tú"pelléhn

teh~,

n~~le~UJ1:Clch

exekučné záloěné

e,to

ď

~

Bezzákla-dne sťažu~e si ted '1
'. .
uIstanaveni'a 2. badu I odst Y za OV3!ne mesto, ze nižši'e súdy porušil
3!vca
konkurzného poú3!dJku ked" y
lobe vyhovely
t' 6 '
o spome ze konkurz b I hlá
'
za'L-' JUU lm'
mesi'3!cov počHaiúc ad d'
. ' o vy· se-ný ešte pred
Sta
. k
' '
~
IQ
na zaha'Venia
nOVIS' o ža'Iovaného mlesta, že ' e h '
.1 . ,
nez vedomosť lyúckeJ' osoby J'e
J o vedomos l ma sa ináč posúdi-ť
domosť
. t upcu nahmdzu~e
"
, vedomosť
v rozporezas'
s právnlm
' pravldlom,
.
.' zas
že ve-

u"I'~

ked'ž~ n~bol'

~ ~4

v

Stanovi'sko žalova'ného m
" " tup-eneho.
.
mes;o ved~lo aspoň pri zap~sčt:(; z:a~~~~bn,lk ~al d?káz~ť, .že žalované
Je Sl,ce spravne, avšak podl'a v ".
ma, ze dlzm-k Je Insolventny'
néh o mes'ta 'Jde z exekUlČn' ch yssle
'Ulvedeny' ch t'a t o vedomosť ž'alova-'
'
Pri takýc-b okolnostia~h :P/sov nepochybne na javo.
,0 o Ir eba dovolaciu žiadosť zamietnu-ť.
ako bezzákladnú.
'1

čís.

I

'

"

15711.

Dóvo C1 y:
podYa § 12 v]. nar. č. 164/1933 Sb. z. a n. rozhoduje s-úd o nánJietkach, podaný,ch podl'a § 5, odst. 2 aleba § 6 cit. vl. nar. v pokračovaní nespomom. Vzhl'adom na u,stanovenie citovaného § 12 v sporoom pokračovaní otázka oprávnenosti nároku žalovaného na úpravu
arendovného nemohla byť riešená. prekročil preto odvolací- súd obor
svojej p6sobnosti, ked' túto otázku v tomto spore rÍešil.
S hl'adi'ska tejto časti žalobného nároku rozhodnou je preto len
otázka, či medzi, stran3!mi došlo pravoplatne k úprave <Lrendovného
pod!'a cit. vl. nariadenia. pod,]'a § 5 dt. vl. nar. má arendátor pri arende
parcelného pozemku ~ o aký tu ide ~ uplatniť svoj nárok na úpravu
arendovného v dobe určenej v tom-to §e a sp6sobom tam uvedeným, ČO
žalovaný pod!'a nenapadnutého zisteni'a súdu odvolacieho aj u,Činil. Tým
jeho nároky boly 'po práve účinne zachované. Ak žalob-níci chceli čeliť
'tOmu,to nároku, musel" v Iehote uvedenej v §.5 vzniesť u súdu námietky.
OplynultÍm lehoty tým ciel'om určenej bez vznesenia námietok stal sa
nárok žalovaného na úpravu arendovného koneóne platným, ako tosúd
prvej stolice správne uznal. Mylné je preto stano'vi'Sko súdu. odvol-acieho,
že žalob-níci svojím právom: vz-niesť n<imiettky pod!'a cit. §, nie sú dosi'ať
prekludovaní, a pochybený je aj jeho postulP, že sa tJ'm,ito námietkami
v spornoru pokračovaní, meritome zaoberal.
veť
a zmeBalo preto treba v tomto smere dovolacej žiadosti vyho
nením na,padnu-tého rozsudku v tejtoč"st; obno·viť rozsudok súdu
1. stolice.
čís.

15712,

Obchodný cestujúci na provlziu, ktorý je podl'a smluvy uzavrenej
1<onať určité práce po určenú dobu a podl'a
úprava príkaz-ov obch. iitmY, je v pomere služebnom; o jeho nárokoch
z tohoto pornem má rozhodovať pracovný súd.*)

s obch. litmoU povinný
I. Oprávnenosť nároku arenď t
'
na~, Č. 164/1933 Sb. z. a n. n a ~~ na ~p,:a~u
~rendovného podfa
ČO\'anl.
emoze byt nesena v spomom pokra-

vl.

II. Po uplynutí lehoty určene'
5
a n. do arendy dávaJ'úci nem" J ~ § . (2) vl. nar. Č, 164/1933 Sb
do 'h
oze uz v:omesť ná . tk
' z.
vne o, uplatnenej arendátorom.
mle u proti úprave aren-.
(Rozh. zo 7. decemhra 1936 , v
R III 507/36.)

zal~v~nom .(arendátorovi-) za~'la;:~:a (~oe:re~~ dávajúci) -domáhali na,
s~ z~ ,0va,nJ;' tým, že dňa 4. Se! tembra op a u, are~d,ovného, b'lánil
,

Proti žalobe,ktorousa žalob ' .

naroky na upravu arendovnéh-o Pv srn . I 1933 oznaml'l zalob-ní!kom svoje
1
protI čomw žalobníd nepodali- ná.mi~~ ev. na,r., Č. 164/1933 Sb. z. a n·,
d~vnom mč nedlhuje. S ú do I s t o I . y, ~ poeH a tCJto úpravy na arens u ,d, r.ozsudok súdu I. stolice' zmenH I ~ ': za,lobJ~. zamietoJ. () d vol a c í
v,! s S I S ú d rozsu-dok odvolací'., zalobe .oastočne vyh-ovel. N a 'ml a v
ohriovi,1
žalobe vyhovel,
zam'Jetol.
I . s· o l'ce, lnak dovolaciu žiadosť

tejto,časti

mzSU'do~h~ú~~dt, f~kr-al'.

zmL

(Ro,zh. zo 7. deceru-bra 1936, Rv IV 582/36.)
žalobnik bol zamestnaný II žalovanej obchodnej fi~my ako obchodný
na províziu. Pro-ti žalob-e, ktorou 'sa -domáhal naJ žalovanej
strane u pracovného súdu zaplateni'a cestovného prí.spevku a 'ušlého
zisku, namieta]a žalovaná strana n-ep'l'íslwšnosť pracovného súdu z toho
dóvodu, že žalobník nebol u nej v služebnom pomele. Vše t kyt r i
s úd Y lúto námietku zamietly, Na j v y Š š í s ú d z týchto

ceslu~úci

d.ovodov: .
Smluvau zodňa 31. októbra 1934 uzavrenou medzi sporovými stranami stal sa žalobník obchodným jedna:tel'om žalovanej strany na províziu. V 3. bode ukl,adala smluva žalobnílkovi závazok, že jemLl odo*)

Srov.: 'Úro sb.č. 2502, 2707.

1214

-

vzdaný kruh'
..
.
z 'k',
~o najlilltenzíiVuejšie s fal(
~ azmkov naJmenej raz každ' ch P u}e, v,:1 ~e mlesta a
nllTI • počne presne 1. novembrla 14 dm navstI'VI. Ďalej že s ces
vama J' eh
k
prestane 30 a '1 p'
I
' . o nes' orSle z~poča,tie alebo k
pn a. rerušenie
en so s,uhlasom žalovanej stran
' s ors.l,e z<JIkončenÍebOlo riplustné
dej ce~te zprávu najmenej tri ra; a za!?bmk bol povinný
~Ykona'Vať práce v smluve u'ved'~n~ .~Z~\ Bol tedy žalobník povinný
pp~avk a príkazov žalo,vanej s'(rany a' ~ I ~ !] v smluve u1rčenú podl'"
Ž~l TI!, :" zalov<ll~ej strany. Je preto s rá~~ ak vČIenený~o organizmu
obn.lkvobol Ul zalovanej v služeb p
y ZRver odvoJaCIe'ho súdu '
volac;'J Z1adosti, že pracovný súd no?, pome: e a neohstojí tvrdenie 'd~e
pretoze vraj i'šlo o smluvu o dielo n,e Je pnsl'wšný k prejednani.u veci!"

15714 -

15715 121fi

" .

čís.

Vo

Vo

•

pOdii"a

.

.

čís. 15713.

Osoba ktor' .
.
a ma pravo exterritoriality podl'
nie je dr
v tOm po ; obená ,pravomoci čs. súdov
d a medzinárodného práva,
b'
pnpade,ked' je žalovaná ak - na ' mzsah § \I Osp - an°
o cana.·)
, o právny nástupce čs:t.t
I
CR ozh.
. s a neho
z 9. decembra 1936, R III 800/36.)
Pocl!'a 'prednesu 'aI b d • ,
.
vaného (čs 't·
z o Y al za'J'bník právn
ských
s at?ernU; prisl"šníkoVi'l preddav k emu ~redohodcovi žalone nulel nostl!' za'lohou
d
o na k"pnu cenu (tuze .
~hslanectva ~udzej m~cnosti v P~~'~e a~ou ~ažalov~ného - tajomnf~;
k' "do?,ahal sa vrátenfa tohoto', . t~ry dotyčne nehnute!'nosti zdeUpopredajná smluva neusku,točnHa. pl e clavku z toho dovodu, že sa
Súdlstl'
,
s úd'Je h '
o I e e zalohu pod!'a § 141 O
mi t I o u~nesenie po,tvrdi'I. Na J' v '"
s~. odmietol, rek u r Z n y'
e o.
. y s S I' S u ,d rel<mz z'al.A'b
'k
v,' nt! a za_

Jh,

Oovody:
Napadené usnesení, rekursnílho soud
P ,
,
' II oqpov'dá t
. d onevadz v konkretním pnpad'
'd
.'
s avu věCi i, zákonu,
sou u podle
I h
e neJ 'ť anI O 'j Č
aznae'
(§ po o' Y nemovi,tosti ani o pVo I ' vy!] nou přis. I.u<šnost
enou
9 Os)
'I
. '"
ns 'Usnast v § 41 O.
státním

~~~~~f~:é ~epUbIikrvý:a~a ~SvOabnY~x{~~:i;~~i~%~c~a

územ?6e~~~~
ov

;~~di;~~~i~i~~~~~l~~~~I:t~~ž~:~~i~;e
~;~~~~f;:e~!:~!~t~~f1~;Z~~
tos~c~ež~e~koslovenského
přisl!]Š:n~~~

státního
Je zalován jako právní ná____I'c_'_na státním území českosI
k' .' po němž Zdědi'l nemovi•
. ovens' e repUlblilky.
.) Podle Ipráva platného v t " .
rekuflS nepřípustny' (§ 528
'
)0 r. hlstoric'kých zemích :b
c. r. s. .

Čís.

y byl o:všem dovolací'

.

15714.

Ustanovením odst. 3 čl. I zák. č. 25/1934 Sb. z. a n. neboly dotknuti!
útnluvy, ktoré znejú na koruny československé, vyjadrené určitým obsahom zlata (t. zv. zlaté doložky smluvné).*)
(Rozh. zlO. decembra 1936, Rv III 288/36.)
V kúpopredajnej smluve zo dňa 5. apríla 1932, ktomu' žalobkyň.,
predala žalovanému svo1e nehnulte:l'nosti, holo uj,ednané, že kúpna cena
čj,ní 38.000 čsl. korún á 44'58 mgr rýdzeho zlata, resp. to!"ký počet menových jednotiek, ko!'ko sa v čase platenia bude svojou hodnotou
rovnať množstvu 38.000X44·85 mgr =
I kg 694 gr 40 mgr rýdzeho
zlata, a že je táto kúpna cena splatná po trojmesačnej výpovedi, prípu,stnej kedykol'vek po 1. októ'bri' 1933. Žalo'bkyňa kúpnu cenu v~pove
dala ku dňu 20. januára 1935 a, vzh!l'adom na, snÍiženie zlatého obsahu
čs!. komny zákonom č. 25/1944 Sb. z. a n. domáhala sa žalobou titulom loúpnej ceny pri!súdeni,a 45.600 Kč.
S úd!. s t o I i, ce pfÍ<súdi,1 žalobkyni len 38.000 Kč, o d vol a e í
s ú d jeho rozsudok zme.nH a p'fi,znal žalobkyni nárok na kúpnu cenu.
45.600 Kč.
Na j v y Š š í s ú d dovoladu ži.adosť žalovaného zamieto!.
D,ovody:

Spm o to, či sa zlatá dolo'žka, v kúpopredajnej smlu;ve zo dňa
5. apríla 1932 docela výrazne u~,ednaná, stala bez,predmetnou ustanovením čl. J, odst. 3, úkonačilS. 25/1934 Sb. z. a n., nemožno teraz po vydaní nového devalvačného zákona čIs. 262/19'36 Sb. z. a n., obsahujúceho v § I, odst. 5 ustanovenie rovnako štylizované - ri<EŠiť ináč
ako záporne, lebo však pod!'a dovodovej zprávy k vlwdnemu návrhu nového zákona (tisk č. 633 poslaneckej, snemovne) týmto ustanovenim
»nejsOll! dotčeny úmluvy ať tuzemské čil ,mezinárodní, jež znějí' na kamnyčeskoslovenské, vyjádřené urči!'ým obsahem zlata«. Popri tomto
sta,novi,slou samého zákonodárou nemože u;ž text zákona vykladaný byr
sp'ósobomopačný,m (srv.úr. sb. Č. 2427 resp. Sb. n. s. Č. 14920) a je
preto rozhodnu.tie napadnutého rozs!Udku po tejto stránke správne, a dovolací-a žiadosť žalovaného bezúkladná, t. j. kúpna cena spomých nehnutel'ností nečiní len 38.000 Kč, ale - keď S<ll k nej' vsmyslesmluvy
púraú 20% tejlto sumy v "wmc; devalvácie pod!'a zákona č. 25/l>l34
Sb. z. a n. - úhrnom zažalovaných 45.600 Kč.
čís.

15715.

Porušenie úradných povinností v smysle § 1 zákona z 12. júla 1872
112 r. z. predpokladá obmysefnosť a1ebo nedbalosť. Zákonom neodovodnené zadržovanie peňazi a vkladných knižiek, zabavených v prieČ.

*) V lomže

smysle: Sb. n. s.

Opačne: 'Úro sb.č.

Č.

15638.

2427 (Sb. n.

s.č.

14920).

1216

-

Cis. 15715 _
-

behu trestného pokračovania u obvineného, v súdnom depozite samo
o sebe ešte nie je porušenlm úradnej povinnosti,
(Rozh. zo 14. decemlbra 1986, Co IV 2/35.)
Žalobník domáhal Sa syndikátnou žalobou, podanou na Čs. štát, nahradeni'a škody, ktorá ho pod]'a prednesu žaloby stihla tým, že peniaze
a vkladné knižky zabavené v priebehu trestného súdneho pokračovanía
u neho, ako obvineného, boly po dobu niekol'kých wkov bez zákonného
dovodu zadržované v súdinom depozite wko coPpora delkti.

V r ch n Ý s ú d medzitýmnym rozsud'kom vyriekol, že základ žalobného nároku je po práve, na j 'v y š.~ i s ú d jeho rozsudok zmeni!
a žalobu zamieto!.

Čí,s.

15716
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I
. . t 'estnébo pona
. dku (§ 113 v súvi'se
.
ným prostriedkom ma v ramcI tl t k ožuosti a mohol tedy vydanta
s § 118; § 187, §§ .378 a nas!.) dos ~ ~! p'~dl'a usnesenia vrchného súdu
abavených vecí, ktorého sa dom? 0, k b sa bol sám o vec náležite
5. apríla 1929,
sa, uz
e Znád' nespráo;ne ponechané
staral. Z toho .tedy, ze spo~n~.•~~clnem;;hla žalobní'ka stihnúť š~oda:
v roti
súdnom
ako. vecI
? I~k'
prostne
y v súdnom pokračovaní predplsane
ktorejdepozlte
by opravne
.
p
I pomocI (§ 1 synd. zák.).
'.
I tňovaného syndilkátneho na. neposkytova y
.
Pokia,!' sa však týka toho zakllad~; ~p : na úroky a vkladné kni,žky
roku že zabavená hotovosť neh? a.u o~en bez ečným a úžHok nesúcim
nebo'ly vybrané
UIOze?J
ktoré by týmto ?POsposobom, ant sam zalobm-k newva z.a " Ne'de tedy po tejto stranke
minu tím orgánov súd~ych boly po;!"s~~~ovsJýCh úradnikov (§ 4 synd.

~o dňa

d?macť

SkO~~1

~ ic~ vkla~y

In~~edPitav,

ani o porušenie úradnych pOVlnno,S 1 s,

D6vody:
Precjpokladom nároku na n<ihrauu škody pod!'a §§ 1 a 2 zákona
z 12. júla 1872 Č. 112 r. z. (§ 209 zák,č. 103/19'26 Sb. z. a' n.) j,e, aby
slIdcovský úradník (§ 4 zák.), konaj'Úc ",voj úrad, prestúpením svojej
úradnej ;povínnosti pomšil právo a sp6SO'bj,l. tým strane škodu, proti
ktorej neposkylujú pomoci opravné prostriedky, predpí'sané v s'Údnom
pokra.čovaní. Prvou a nezbyt,nOll podmierokou syndikátneho nároku tedy
je, že sudcovský úradník prestú,pH svoju úra.d:nú povinnosť. Toto porušenie úradnej povinnosti'spatruje žalobník v tom, že veci, o ktoré ide
a ktoré v trestnom p'Okfa'čovaní proti nemu vedenom v r. 1921 boly za~
bavené, neboly doličné veci v smys,le § 169 Ir. por. a nemaly preto byť
uložené v súdnom d~pozHe, po pf. mala byť 'hotovosť (98.700 Kč) uložená na úrok a vkladné kni'žky, vydamé bankami, ktoré sa potom dostaly do konku,rm, maly hyť vybrané a ieh v,klady Ulložené iným bezpečným a Ulžitok nesúcim sp6sobom, aby tak žalohní,k ochránený bol
od škody, ktorá ho stihla neuži!očným uložením hotovosti a znehodno_
tením osta'lných vecí. Ale to, že trestný sudca snád' ue&právne pokladal
za corpUls d:eHcti vec, ktofá ním v smysle § 169 tr. por., alebo iných
predpisov (na pro §§ 118, 488 tr. por.) nebola, sama o sebe nezakladá
dte zavlnené PQrušenie úradných povinností v smysle §§ 1 a 2 synd. zákOna. To maže byť odavodnené teprv vtedy, ked' sud\:a nesprávne použil zákona obmyse]'ne a,Iebo z nedbalosti, to však žalobník ani netvrdí,
tým menej dokazuje. Pre mylné právne posúdenie prípadu samo O' sebe
nemóže byť sudca poháňaný k zodpovednoslí a nemaže z tejto jeho čÍn
nosti
štátu. odvozovaný byť syndikátny nárok ani proti sudcovi ani proti
Ale nie je tento syndikátny nárok od6vodnený ani z toho d'alšieho
d6vodu, že žalobník m~poUlžH zavčas opravnýoh prostri'ed'kov proti< o,palreniam al.ebo opominuUaJm vyšelruj'Úceho swdcu resp. rozhodujúceho
súdu, ale spokojo'Val sa proste tým, že .jeho pisomným a ústnym žia,dostiam o vydanie zabavených vecí, nebolo vyhovované. K tým to oprav-

~

I

zák.) v smy'sle §§ 1 a 2 synd. zaJk..
d k a hezzákladnú žalobu
BDlo preto treha zmenilť nalPadnuty rozsu o
zamietnuf.
čis.

15716.

,
,
ď stnej sumy na vedomie ( s cel Ked' poisťovňa vzala postúpellle Pet°al , v spore cesionára o zapla.
'
.. , ešne n a m l ,
k
siou SÚhlaSila),. nemQze uSPd1'
becny'ch poisťovaciCh podmleno
'stn"
že
po'
a
vseo
•
.
čo
tenie pOle] sumy,
"
. skor než bol nárok ten urceny
postúpenie nároliiu na. POlstn~ SU:~odou'strán alebQ pravoplatným roz,vo
,
do základu a čiselnosh u~nanlm! '

ť

v

sudkom, je proti nej (I?Dlsťovn~ neu~=~entným činom možno uzaII, Na uzavrenie p,ravnebo IOnu. m 'konanim strany je jej úmysel:
tvárať
len vtedy, keď ~onkl1;'den~bom naprosto jasným, každú pouzavľeť prámy úkon pre]aveny sp
chybnosť vylučujúcim,

(Rozh. z 15. decembra 1936, Rv III 610/36.)
• 'ď
• Leo, old B po;'sti<1 u žalO'vanej
Právny predchodca žakljucej stran 'd .~ a vlá~aniiU na 750.000 Kč.
P oisťovne svoiu pšenku, v sklade ,~ro!t 'sreanů~a a hlásil to žalovanej po. ťI že sa mil s t.raca p
. 'rok
Behom času ZIS I ,
. ' . 'v d cedoval žaluiúcej strane SVOj na .
ůsfovnl. Po tomto ohlasem .sko. yť . kt rá bola o cesii vyrozumena.
na odškodné proti žalovaneJ po," ovm, LO oldom B že škoda bude
.
. ťovňa dohodla sa s eop
"..
k
Po cesii žalovana pot·s . ..
d kt . tak žalovaná pmsťovna a o
odhadnutá rozhodčo,u. komlsl'ou, ~rí ~{~~u určili vo výško 11.200 Kč.
i Leopold B. menov~lt znaICO'~, Ik~ .' a žalovanej poi,sťovni' zaplatema
Žalujúca strana dom;rhala.sa za o~ ou n odhadnuti škody rozhodčou kO:
5359'2 Kč 14 h na, tom za klade" ze :]'rll s',kodu len vo výške 11.200 Ke
.
' sa .'my'IHi : ked, ..UfO
. . ucas
.• t'1. Proti
misiou
zna I
COVI3·
n' I lebo .sa stal bez Jel
.
resp. odhad ten ni'e Je p:e nu z~vaz .yťovňa medzi iným tým, že postu.tejto žalobe bránila .sa ~alovana k?IS • bol nárok ten Ulfčený čo do

k

penie nároku na pmstnu sumu s or, nez
Ci,1i!ní rozhodnuti XVIII.
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základu a číselnosti uznaním, dohodou strán alebo pravoplatným roi_
sudkom je voči nej podl'a § 12 odst. 3 všeobecných poisťovacích podmienok neúčinné. S ú d I. s t o I i c e vyhovel žalobe po výšku 11.200 Kč
o d vol a c í s ú d rozsudok súd.u I. stolice potvrdil. N a j v y Š š í s ú
na dovolacíu žiadosť žalujúcej strany rozsudok odvolacieho súdu roz_
viazal a tomuto súdu uloži,l, aby v spore pokračoval a znovu rozhodoi.

d

06 v·o d y:

Obchodný zákon stanoví v § 482, že keď íde 'J úplnú škodu a niet
tu ínej dohody, treba poi'stnú sumu v}'platif poistenému alebo jeho
právn}'m nástupcom proti vráteni,", poistky. Zo slavného znenia tohoto
z~konného wstanovenia vyplýva, že zlvkon .ponecháva stranám na vo1'u,
aby vý,platu odškodnéhol1praví!y smluvou odchylne od Ulstanovenia zá.
kana a že u'stanovenie zákona, ,pod!'a kto.rého sa má odškodné platíť
poistníkovÍ' alebo jeho právnemu n~stUlpcovi, platí len vtedy, keď sa
strany vsmlouve inakšÍe nedojednaly. V dósleďku toho neobstojí práv.ny
"ázor odvolacieho súdu, že do polstnej smltwy pojaté obmeej;zenie práva
Doisteného, postúpi;f :pohl'adávku na poi'stné odškodné pred.jej určením,
nie je účinné a pre strany závazné, lebo odporuje nezimeniternémU' ustanoveniu § 482 ohch. z~kona. Ustano·venie § 12, odsl. 3 všeobecných
poi·sťovadch podmienok, pod!'a ktorých je cesi,a nároku na odškodné
protipoisťovni neúčinná, kým nebol nárok určený čo do zÍ!kladu· a či
selnosti uznaním, dohodotl strán alebo pravoplatným rozsud'kom, je tedy
platné a pre strany závazné.
Za tohoto stavu bola by od6vodnená námietka ža'lovanej poi·sťovni,
že žalu1iÚca strana nemá aktivnu legHimáciu k žalobe. lebo cesi,a, ktorou
Leopold B. ·nárok na poi,stné odškodné previ'edol na žal'u'júcu stranu,
je proti žalovanej poi,sťo·vni· neúčinná.
žalujúca strana však tvrdHa pred ni'žšími súdmi, že žalovaná poisťovňa vzala cesiu na vedomie a s cesiou súhlasHa a nav"hovala na
lieto okolnosti dokazovanie. V prÍpade, že by toto tv~denie odpovedalo
pravde, nemohla by sa žalovaná poi'sťovna odvolávať na § 12, odst. 3
všeob. poisťovacích pod.mienok, lebo toto u'stanovenie je len v prospech
žalovanej poisťovni, ktorá má právo urznať cesiu aj pred pravoplatným
určením nároktl na odškodné a jeho výšlky. Odvolací súd vš"k dokazovanie na tieto okolnosti nevykonal a skutkový stav v tomto smere neústil. Bol o preto treba učiniť opatreni·e pocll'a § 543, odsl. 2 Osp.
.
V pripade, že by žalujúca strana dokázala, že žalovaná poi'sťovňa
s cesiou sú!hla'si,la a žalujúca strana je k žalobe legitimovaná, bude na
odvolacom súde, aby ústil vý'&ku odškodného podl'a predpisov Osp.,
lebo záver odvolacieho súdu, že spolumajitel' žalujúcej fi,rmy JOle! A. ~
hod nebol predvolaný a pri prevádzaní, odhoadu s nim nikto nevyjednával - tým, že n~protestoval proti tomu, že zástupcovia žalovanej
poi'sťovne nevyjednávali s ním, al·e s Leopoldom B., schváoIiI pokračo
vani,e Leopolda B.v svojom mene, je mylný, a to preto, že na uzavrenie
právneho úkonu konkludentným či,nom móže sa uzatvárať len vtedy,

1219

ked' konkludentným konaním strany je jej úmysel: uzavreť práv,:y.akon,
re'avení' spásobom naprosto jasným, každú pochybno.sf vylucu'juclm.
~a~ým prejavom uzná-vajúcim ~avazvnosť ~o~ama pr~ za.lu~ucll' stranu~
nie je nepodani,e protestu proti pokmcovamu zalovanej pOlstovne s Leo
poldom B.
J

čís.

15717.

I. Zmenka, vyplnená proti ~:muve (~t.. 2, § 6 zmenk, zák.), nie je
ne \atná, ale možno ju uplatmt len v ramcl umluvy.
. .
Pn. v spore daňového dlžníka o dobyJ;ie p~lillad~vky, za?~venej e;arom v bemej exekiÚcii, má siÚd z úradt1ej povmnostl vyzvat z,alovaneho
poddlužníka, aby opovedal eráru (exekučnému úradu) spor (odst. 3
§ 387 zák. Č. 76/1927 Sb. z. a n.).*)
(Rozh. zO 17. decembra 1936, Rv III 809/36.)
Proti zmenkovému platebnému príkazu namietali ža~.ovani n:,edzi
..
že zmenku o ktorú ide d'aIi ako zmenku, krycI'tI a ze hola zalumym, stranou v}'pI-nená
'
(o ds t . 2 § . 6 zm enk . zák)
júcou
proti '
úmlu,ve
. ... žalovaní totiž kúpiIi pozemky z pády štátom zabrane] a. pod!',: doh?dy, uz~
vrenej s predavatel'om dňa 12. decem~ra 1933 pn tlcasÍl, zaluJuceho, peňúného ústavu, bol a jedna treÍlna kupne] ceny s,~latn~ do 14 d,n."I~d
udeleni,a zásadného súhlasu štátneho pozemkoveho. uradu u !~hak y
žalu~úcej strany v L. a zbývajúci nedoplatok do 8 dm od udelema 0nečného súhlasu. Sporná zmenlka bola daná na krytie tohoto. n~d.Qi~latku
kúpnej ceny, tento všaJk ni,e je ešte splatný, I~bo sn:luv~ ~os!'al ~tat?ym
pozemkovým úradom schválená .neb~la. Dale] namleta~l, ze ?~hl ad~~~i:
predavatel'a ktorej predmetom Je kupna ,cena, bola rozn)'ml Jeho.
tel'mi zabav~ná, najma opatovne šl. berným úradom v L. v berne] exekúcioi.
.
b"k
'6n
O I:J. ani. ž š i e s údy :cbavi'ly zme'll'kovy plate ny ~n az u · o d vol a c í s ú cl z toho dóvodu že smluva bola sl,ce za sporu
nos t 1,
i
"
,'.
h 'I . t Ik že
dňa 1. aprí!la 1936 štátnym pozemkovym tIl'~domsc, 'la ena, a •.
splatnosť nedop],alku kúpnej ceny nastala dna 2. a'P~e,la 19~6" avsak
zrn enka vystavená je dňom sročnos!i 28. júna 1935, teay proÍl um!uve,
takže ju treba pokladať za z!alšovanú pod!'a §§ 78, 79 zmenk. zak. a
I "'I
neplatnú.
.
. .
N a j v y Š š í s ú d rozsudok odvol~cioeoho sudu rozvlazal a u OZl mu
ďalšie pojednávanie a novéJOzhodnuhe.
Dá vody:
Opodstatnená je dovolada ži,adosť, že odvol~ci sú~ z 'P.redpok!ad~;
,
!'enka bola vy,stavená proti úmlwve čo do dna srocnosÍl, nepravo,
ze
zn
'
'
dochádza
k záveru, že zmenka bola zfal·sovana
a .
ze 'Je pl' eto neplatna
. *) Srov.: 'Úr. sb. č. 2947.
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Nemožno tu totiž u,sudzovať
f I"
'
len ~tedy, ked' bol pravý (I. j. po~~;n~ sovanIe zmenky, lebo o toto ide
neny (na pr, ,preči'arknutím pre isova Y) obsah zmenky dodatočne zmežalovaní netvrdl',I'I' , ale 'b fam'
.' 'I'II sa
P t' mm~ alebo
b' vytrením) . To vs'ak am'
plne~á čo do dňa vystaveni,a, sročnr:::;;e I ~ n ko zmen,ka bola vy_
za dna 12, decem:bra 1933,
zmenkovej sumy proti dohade
~ Ked' Je tomu tak, treba použi,f . ',"
,
a /9 zmenk zák., ale l1Istan0'venifr~~'~sem ~poru nIe u'stanovení. §§ 78
sprav~eho výkladu tohoto ustanoveni,a s .. 2,S 6,zmenk. zák., a podl'a
v zapatll neplatnosť, alebo neúčinnosť z~spesno~t takej. námietky nemá
leho zrn enku m:ožnouplatnif v '
"
enkoveho preJavu žalovaných
zme.nka vystavená so sPlatnosťOr~~C~I~m~u'7' totiž tak, ako keby bol~
venla § _396 Osp. treba použiť a' v ~m:l1I~m ~vy, Poneváč však ustanona to, ze po,hl'adávka stalasa ~, ,odl' ovy,ch ,~porooh a so zretel'om
sp:~tnou dna 9. aprHa 1936, ted . Jr! a sta~ovlska odvolaci;eho s,údu
~ozu právne následky o'Podst!n~ne d vynesemm napadnutého .rozsudku,
mOl zmenkovej pohl'adávky vzn'k
?;mletky ;predčasnéhoUlplatňova_
tebného príkaw, tý ka1'úcej;a II ~~k I' a' č~ do časti zmenkového plasrovnaJ Rouček, československý 'kOV a _utrat (Rozh, Úr, sb.č. 830
za' on smenečn, Ý ll. vyd, vy'klad k § 6'
odsl. 2 E), resp, čiastky , t'
b
'
IS my zmenk.oveJ k t ' ,
'
Y spornou, zmel1koUl kryta' J'e v' k t"
'
ora po{N a úmluvy neb,ola
•
.
sa lez opodsta t
'
vt
om, ze odvolací súd nesprávne vyl "I d' " nena dovolada ži'adosf
12. clecembra 1933 v otázke či
OZl, ' nhodu podl'a záp"snke zo dňa
nedop!atok kúpnej ceny, alebo le:~~~no~. z'n:kenko~ mal byť krytý celý
lovany nevyhove! 4, bodu smluv ' o, Clas! ~, Nle Je sporné, že I. žaodl
t~ných od zásadného súhlasu
a ktoreho mal za 14 dní »počí- '
hnu k!~pnej ceny v 'h o t o vos ta. ho IPozemko,vého úrad, u' jednu trevL ,n, a u'č et odpredavatel'a V d' 1.«I dk
z"p ahť u fT'l'k
- I uJuceJ'
"
lla y za
strany
".
"
.
lOS e ' u toho k d' '
;'UifČ
. ene, ze Je povinný u,loži.ť u s o
. ,t .' " ,~ Je v 5, bode smluvy
'll e do p I a t o 'k kúpnej ceny n ťPk menu.eJ bhalkr. krycioe zmenrky na
len zbývajúcich, dvoch tretin' k; y ~ sa v tomto pnpade tento závazok
Svedkovia, na klory'oh sa '• . ,udPnleJ ceny, ale cel éh o nedoplatku
éh
'k
uz s.u.!
stohce k
d
"
n o .vy ladu odvoláva, sami, si len 'v ,kla :,' po, °lPremu SV,oj'ho opačtak, ze dot)'čne s;platnosti ostatn 'Ch~' daju s?I1uv,u po SVOjom, najma
vyhradená d'aJ.šej dOhode,
y
,vooh tretm kupnej ceny bOla vee

'f

š/í!e

/1' ento ~ýklad je však v rozpore s u'stan
'
po a ktoreho odpredavatel' je o '
,
ovenlm 5. bodu z<Ílpisnke
schválenia smluvy krycie zm'enkPravnedn,lf za 8 dní, počítaných oda dň;
,
, y »po ' a svoJe' I"b '
Poneváč vy'klad sm.l,
'.'
'J, u osÍl' vykonať«.
č'ť •
u.vy
Je Iotazkou
prá
ur I , ze sporné zmenky kr "
'
' 'v,nou, b o Io treba už teraz
spornou výškou' sa však od3~la~~ y ,~edoPlatok kúpnej ceny, ktorého
mylného právneho stanoviska, . I su 'nezaoheral v dosl,edku svojho
, Z t?hože dovodu nezaoberal Sa ci
,c'
"
nych, ze pO'hI'adávka spornou zrn Ok vOl acr , sud am, namietkou žaloval' "
, ,
. . ,en: ou. k ryf' b l '
OVlP roznyml'
'
a o a .proli odpredavate
',')' Jeho verl'tel'ml'
' ZaJ' ,ab
vena.
'
,
okI~1 rde o platehné zápovedj. berného '
nať, že zalovaný poddlžník je pod.l' cl t 3uradu v ~. treba pozname, a o s. § 387 zak. Č, 76/1927 Sb.

z. a n. p o v i n n Ý oznámiť exelkučnému úradu spor. K tomu má prisporový súd z úradu a vyzvať žalovaného s určením primeranej
lehoty na opovedanie sporu. Lebo len tak bude umožnené zástupcovi
československého štátu, pristÚJpivšieho snád' za vedl'Oljš"eho intervenienta, aby sa prípadne osvedči,1 dotyčne oprávnenia žaluijúcej strany
ako cesionára k tO'illiutospOl'l1l (§ 357 cil. zák.) resp, aby učinil prípadný návrh, aby žalobná pohl'adávka bola složená u súdu.
Pre ll'vedené vady bolo treba rD'zsudok odvolacieho súdu podl'a
§ 543 Osp, rozviazať.

hlia·dnuť

čís.

15718.

Ak bol verejný plemeník (odst. 2 § 3 zák, Č, 16!l/1924 Sb. z. a n.)
umiestený obcou ciel'om krmenia a ošetrovania u súkromníka na smluvu
(odst. 4 § 3 cit. zák.), jechovatel'om zvieraťa, zodpovedným za škodu
ním sposobenú, nie obec, ale dotyčný súkromník.
Za úraz, sposobený plemeníkom samému chovatel'ovi. nie je obec
zodpovedná jedine na tom základe, že je vlastničHJOU zvieraťa. *)

(Rozh, z 19, decembra 1936, Rv IV 384/36.)
Žalovaná obec umiestila u žalobníka ciel'om krmenia a ošetrovania
na smluvu (odst. 4 § 3 zák. Č, 169/1924 Sb, z. a n.) verej-ného plemeníka (býka), - žalobu, ktorou sa žalobni'k domáhal na žalovanej. ObCl
odškodného za úraz, ktorý mu verejný plemeník sposobi'l, o b a niž š i e
s ,ú d Y zamietly,
N a j v y Š š i, s ú d dovolanie žalobníka zamietoL
Dbvody:
Pod!'a pravidiel materiálneho práva zodlPovedá za škodu, sposobenú
tá osoba, ktorá má zviera po dlhšiu' dobll' v svojej moci, vykonáva vo vzť"hu k nemu práva O! povinnosti, ktoré plynú z jeho skutočného chovani'a, a v closledku toho mUlsí aj rozhoclovať o tom, ako
treba zvi'era opatri,f z dovodu verejnej bezpečnosti. Je tedy rozhodným
to, kto je »chovatel'om zvieraťa«, t. j. osobou, hore uvedené lunkcie
vykonávajúcou a vlastnílk z'Vieraťa zodlPovedá za škodu, zvieraťom sposobenú, len ked' sú zároveňu neho dané hore uvedené podmi,enky, Púhe
vlastníctvo ok zvieraťu bez jeho skutočného chovanía zod,povednosť zaň
nezakladá (srov. Sb. n, s. Č, 7985, 10982),
Právny pomer medú žalobníkom a žalovanou obcou založený bol
smluvou, ktoTOl1I obec umiestila u žalobníka verejného plemeníka ciel'om
krmenia a ošetrovania podl'awstOlnovenÍ' odsl. 4 § 3 zák. č. 169/1924
a § 10, odst. 4 vL nar. 204/1928 Sb. z, a n" a je otázkou, či žalobník
stal sa podl'a tejto smlll'vy chovatel'om plemeníka.
zvieraťom,

*) Srov.: Sb.n. s. 10.982.
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né dňa ll. mája, 1932. Toto ~ysvojim veritel'om I kv~t~
'ovname
podl
a
ktore
o
dl'"
-ste
nesplml!
I
b 1933 _
. znlCI e
'Preto
. nema o Y
980/0 do 1. septem ra
. emedelského vyrovnam a .
.. h '", dostI o povoleme z
vyMvene IC, :'I.a . d rekmz dlžníkov z"mieto!.
Na]vyssl, su
.

Na túto otá~i<" treba prisvedčiť.
Že žalobník mal plemeníka v svojej moci, a to po dobu a na dobu
dlhšie trvajúcu, ani sám nepopi·era, ale uvádza len, že čo do výkonu
chovanía a čo do rozhodovanía o opatreniach s hl'adiska verejnej bezpečnosti bol odkázaný na príikazy obce ako vlast'níčky plemeníka. Je
síce pravda, že smluva neobsahu'je žiadnych výslovných ustanovení
o výkone týchto funkcH, rovnako však neobsahuje smIuva výslovné
ustanovenie, že obec tieto funkcie, resp. danie presných prí,kazov
v tomto smere si vyhradzuje; avšak povinnosti, žalobníkovi v smluve
(odst. III.) výslovne u,Jožené (ustajnenie, krmenie a ošetrovanie), samy
so sebou pri,nášajú povinnosť žalobníika, aby pečoval o všetky stránky
dohl'adu nad plemeníikmn a najma pečoval o bezpečnosť okolía proti
plem:enlkovým excesom.
Treba preto dospeť k záveru, že žalobník bol chovatel'om plemeníka a ako taký za škodu ním sposobenú zodpovedal on. Ked' tedy táto
škoda ;prihodi,la sa jemu samému a on ll'trpel úraz od zvi'eraťa, za ktoré
sám zodpovedá, nemMe sa domáhať náhrady škody na žalovanej obci,
I,en na tom základe, že ona je vlastní,čkou zvieraťa. žalobníkovi nemože
prospeť a,ni to, že svoj ,pomer so žalovanou obcou konstmuje ",ko pomer služebný, lebo zamestnavatel' nezodpovedal by za škodu zamestnancovi zvíeraťom sposobenú, ked' zamestnanec bol chovatel'om zvieraťa (vid' Sb. n. s. Č. 10982).
Bolo by tedy cdkom zJbyto,čné preváclzať dokazy o tom, ako k úrazu
došlo.
Z toho, že žalovaná obec 'U'zavrela poi,slenie proti svo,jmu povinnému
ručeniu, nemc.že žalobník pre seha nič vyvodzovať, -najma nie, že obec
tým výslovne uznala svoju, zodpoved,nosť za pripadné škody sposobené
plemeníkom, umies.feným pod!'a cit. zákonných ustanovení u súkromníka.
Je tedy žaloba neopodstatne,ná, právom hola odvolacím súdom zamietmrtá a dovolada ži>adosť nemohla mať preto úspechu.
čís.

15719.

Ak nebolo drievejšie (nútené) vy~ovnanie splnené, nemožno započaf
zemlldelské vyromacie pokračovanie, hoci od započatia drievejšieho vyrovnacieho pokračovania až do dňa podania návrhu na zemedelské vyrmmanie uplynulo už viac než šesť mesiaoov.
(Rozh.

2

29. decembra 1936, R III 717/36.)

Rek II r z TI 5" s ú d zmeni:l usneseni,e súdu I. síoHce a žIadosť o zazemedeIsikébo vyrovnacieho pokračovania zamieto!. D (j vod y:
V smysle § 4 Č. 6 vyr. por. vyrovnacíe pokračovanie vabee a v smysle
§ 3 vl. nar. Č. 76/1936 Sb. z. a n. ani zemedelské vyrovnaci,e pokračo
vaníe n,emožno započať, ked' nebolo dasi-ar splnené drievejšie vyrovnanie. Proti dlžní'kom bolo dňa 19. septembra 1931 za'počaté vyrovnacíe

počatie

pokračovanie a v,yrovna~~e ~~i~í~f:;;~~~ zaplatiť

Dovody:
.
od ovídá stavu věci a úkonu;
Napadené u:,nesení rekursmho so~d~. n'~má odchylného ustanover;1
S 6 (1) vl. nar. Č. 76/1?36.Sb. z. . é ustanovení od § 4 č. 3 vy:. r.
od § 4 č. 6 vyr. ř., nýh:~ :n~. odCh~,~á!ní (nucené vyrovnáni) ~plneno,
dn:ve1šl' v'jro.
-děLského vyrovnání am v tom
N ebylo-Ii tedy . dosud
- . dalt o zaha]em zeme '
. . do dne
není možno- prave'm' za ',. , . ." . . ·"'Ih nesplněného vyrovnam,
-~
případě,kdyby od za~a]e~l' dn~~!~~k~hO vyrovnání uiplly,oulo ~I,~e n~z
, podání! žádosti o zaha]em
dné a téže pohledávky, lez by a
6 měs;,ců, nElboť -:- pok~~ se ,~a~~e latoě schváleného (~o.posud nejiž předmětem s,]edn~!,~h?'ha pr
~aciho řÍ'Zení _ nelze zadatI znovr:
. l'n'en"ho) smím za dnve]sr 'o vyrov dl
. -r ani podle ustanovenI
sp
h _. ní' a01' ,po 'e vyr. .,
l'd aQ zahá,jení vyrovnaCÍ' o nze
.
(§ 4 č. 6 vyr. ř. a § 3 va. n r.
vládního naří'zení' Č. 76/1936 Sb. z. a n.
Č. 76/1936 Sb. z. a n.).

zemr; '.

čís. 15720.

.
.' dlžn!kových vecí, stanovená
Lehota na odlo"Ženie núten~ho predaJ~adenlm Č. 76/1936 Sb. z. a n.
v § 13 (2) vyr. por., neb?la vládnym nar
o zemedelskom vyrovnant zmenená.
(Rozh. z 29. decembra 1936, R \1\ 816/36.)
.
. . d I. stolice s od~
V zemedelskom vYfŮ'vna~om6Ylo:;;č~~~~~ ~. odložil nútený pre~a]
volaním sa na § 10 v\. nar. c.7
rovnacieho pokračovanía, najdlhsle
dlžní,kových ved do skončema vy s Úd zmenil usnesenie súdu !. stovšak na 6 mesi,acov. Re~urz,ny '. dní
.
"1 tento "redaj
na sesdestať
.
hce
a odl Ozl
't'
.
'
"
ú
d
re,kmz
zamieta!.
Najvyssl s

!

I

D'Q vod y:
' I va.
' d nař.
..
. ak činí rekursnl. soud - ze
Nelze sice obeme tvrdItI .- dchylného ustanovení od § 13 vy..r. ~'
Č 76/1936 Sb. z. a n. nema o . 6 Sb z a n. stanoví výslovne o ~
n:eboť § 9 (1) vlád. nař., Č. 76/19,3 e:d'- 'de jen o to, zela kon~urSnI
ch lku od § 13 vyr. ř. ~vsa~o t~, ~de n~.l ~dl~liti na dobu 6 měs;~u, pk
ko;;';sař může exekučm dra_~čebn}' r;zek p rávem zdůrazřmje rekursnl soud,
.
t l'
V té pn me vsa
UČi1 ll II soud 1. s o .{!Ce.
~

y

-

Čis.
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_
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že co do Ulstanovení lhůty §em 13 vyr. ř. stanovené, nebylo cit. vl. nař.,
nic změněno, takže lze odklad povoliti jenom na dobu 60 dnů.
Rekursni soud tedy bez powšení zákona změnil usneseni vyrovnacího komisaře.
čís.

15721.

určenie poradia daňových pohl'adávok v konkurznom
súd nemože skúmať pravosť a výšku týchto pohl'adávok.
II. Daň, z obratu patrí do druhej triedy konkurzných pohl'adávok
(§ 55 konk. por.)" ked' od jej s p I a t n o s t i do vyblásenia konkurzu
neuplynula ešte doba troch rokov. Nezáleží na tOm', že časť štvrťročia,
na ktoré sa daň vzťahuje, spadá do doby dávnejšej než 3 roky pred vyhlás~nlm konkurzu; smerodajný je len daň splatnosti dane.*) Splatnosť
d'ane z obratu nie je závislá od doručenia platebného l'ozkazu.
III. Splatnosť poplatku, ktorý má byť zaplatený v hotovosti (z kúpopredajnej smluvy), nastáva v 30 dňoch odo dňa doručenla pJatebného
rozkazu a nie v čase vzniku pop,latného právneho úkonu.

I. V spore o

pokračovaní

(Rozb. z 29. decemhra 1936, Rv III 525/36.)
V konkurze firmy H. prihlásil žalujúci čs. erár do dnuhej triedy pOc
hl'adávok svoje pohl'adávky na r'oznych daniaoh a poplatkooh vO výške
510.211 Kč 25 h, ale správca konku'fzuej, pod,staty zaradenie týehto pohl'adá"ok do dmhej tri'edy neuznal. žalu1úci čs. erár domáhal sa žalobou proti< žalovanej konkUlrznej podstate u~čenia, že ním prlh'lásené
pohl'adá"ky na da:niach a poplatkoch patri<a do dmhej tri€dy konkurzných pohfadávoik. S úd l. s t o I i c e žalobe čiastočne vyhovel. O dvol a c i >S Ú d rozs.udok súdu I. stolke v na,padnutej časti zmeni! a
lIfčil, že v konkurze fj,rmy H. z prih,lásených poh.l'adáv<rk žalujúcej strany
patrí do dmhej triedy konkurzný<Ch pohl'adávok daň z obratu za rok
1930 spolu s úrokami v úhrnnej 'sume 41.339 Kč a poplatok vymeraný
platel:>ným roZ!kazom č. C 1489/31 v sní,ženej sume 153'.987 Kč 50 h.
0.0 vod y: Podl'a odvoladeho návrhu žalujúeej strany treba odvolaciemu súdu riešiť otáz'lou, rozs.udkom súdu I. s,tolke záporne rozhodnutú, ,či do dmhej triedy konkwrzných pohl'adávok má byť zaradená
daň z obratu za rok 1930 s úrokami z Clpozdeni'a v úhrnnej sume
41.339 Kč a poplatok 123.9'77 Kč 50 h. Podl'a § 55 konk. por. do druhej
triedy konkll'rzných pohl'adávok patria dane, poplafky, clá, prilspevky
k sociálnel1J[t, poisteniu a iné verejné dávky, pokial' nedospely s'lobr ako
tri roky pred vyhlásením ,loonkmw a neboly zaplatené z vec; za ne zaťaženej. Nesporné je, že konku,rz proti úpadkyni: firme H. bol vyhlásený 6. marca 1933. Prihlásená daň z obratu za rok 1930 je daňou do*) Viď §' 20 zákona Č. 268}1923 Sb. z. a n. v z'ne·ní :prílohy vyhlášky ministra
Č. 266/1935 Sb. z. ano

financií

_
"k o dani z obratu je táto daň splatnou
spel ou v roku J 930. Podl a § 20 :;a . 1 .tll atď. a jej splatnosť nle ]e
šlvrťročne dozadu, tedy 1. a-pnla, ,
a Prvá splátka prihlásenej dane
závislou od doručema Platebne~~ rto~ ~zu~d jej s:platnosti do vyhlásenia
bola tedy sročnou 1. apnla 19 , a ze t', tedy do druhej trjedy konkonkur])U' dosi-al' tn roky neuplynu1y .a pa ~ , ť prvého štvrťroku spadá
kU'rznýeh po~]'adá~ok Je nero;ho~:,~e~~a ~~nkUlrzu, leb o smerodajnou
do doby dlhse] nez ln roky o vY.
I ' doba 'platebnýeh termmov
'
daň vymenava
ez, "
t t .
je nie doba, za'kt oru sa '.
"
:,.' Z t ho dovodu je I:>ezpods a na
a doba, do ktorej, tieto term!'~y spadit ene? dane z obratU' nepatrí do
námietka žalovane] strany,..ze z 'P rI, ~s 0]6, marea 1933, t. j. do vydruhej tri,edy časť pnpada]uca n~~iOb:ie~ sporu o tom, že poplatok
hlásenia konkurzu. Med, Zl stran,',
d' 1 . triedy v sniženej SlIme
Kč
I t en' k zaradenm do ,fune]
. k
380.965
, up a n y
. ,k 'popredajnej smluvy u,zavrene] , on1'53.987 Kč 50 h, bol vymer~ny z , Ulatneni,u' v roku 1929 a že tedy Ide
b aplatiť v hotovosti. Otázkou
com wku 1928, a prilhláse,ne] k 'SPO?
,
. sml u-vy ktory tre ,a z .
,
Ak
latnosť takéhoto poplatku.
o
o poplato k z pvsomne] . , "
. . Ú' latok, ktorý má byť
'e, kedy nastáva dospelosf re~p: sp
~ §§ 76, 120 poplatkových pravld!'el plY'~~:k_UP Íateného v kolkoch a P Poplatkové pravid];,!
v hotovosti platený - na ,rozd!'el od pop
musí byť prÍ1slllšným berny!'l' uradom~Y'm~r I~i~k 'bol hy splatný pred
neobsahujú žiadneho predpl'su! o tOtm , lel -~k~'Výoh pravidiel ked' strana
jeho v)Omeraním. Aj, v prípade § 12 ,'f~~t~sti olhlásenia pril~neho úkonu
chce poplatok zaplatif ih-neď pn ,pn eZI d'b' e vymeranie poplatku,
'.
ďe ber,ný úrad pre , e~n
..
k spoplatnemu, preve I " , ania 'e , latebný rozkaz, ktory.]e
Výsledkom vymenavacleh,o pokraCt~:ovi
1 poplatkových praVIdle!,
strane domčený. Preto dosledne S t ' a t<mrv 'po doručení platebť
ného poplatkU! nas av
"1"
•
t
v
te
0' uplynllti kto~ej na:stava epr
že splatnos vymera, ' . '
ného rozkazu v 30dnoveJ, leho
1 ' ovinnosť platiť úroky z opozv smysle § 141 popla:tkovtt~ pr.a.;~era~idiel právo eráru na ,poplat~k
denia. pod!'a § 15 pop a, o.vy " eho úkonu ll' pí'somných smluv
vzniká síce vo chvíli uzavrenta prav~ "s urč'UI' e 'len vznik poplatkovej
dňom vystavenia listiny, ale ten,to PIIetkPI t ]·JobU 'loedy poplatok má
· .
' k splatnosť pop a u, . . '
"
povinnos t I, nte vsa : , ; cl v dospel od'Volací súd k za:veru, z.e
byť zaplatenf· Z ulveden~ch dO:~at~lI o ktorý ide aj v súdenom pr;splatnosť pnamo plateneho po~,
ného platebného rozkazu a nle
'p<rde nastáva teprv po dor,učenr. Pfl'hs,us'ko.nu' "al,ovaná strana tvrdila
,
I k 'h pravne o u · L
'.
V čase vzniku 'pop at' oV~. o'
, ,latebn' rozkaz na spornú dan
a žalujúca, strana. ne~a;pl,eral:bOr d~ručen! a že platebný rozk.az na
z obratu upadkym vobee ~ I
ávco'Vi žalovanej konkurzne] podsporný poplatok bol doručeny e~ ~r: okolnosť je v prvom prÍlpade bez
staty až' po vyhlasem konkurzu. a obratu nie je závislá od doručema
významu, ked'že splatnosť dane Z'I ade svedčí pre oprávnen0'sť žalobplatebného rozka~~, a v dmh~m :;~loU. posudzo vaná podl'a doby daruného nároku, ked ze splatnos pop, a' konkurzu a leh ota troch rokov
čenia platebného rozkazul nas.tal,a ba~ z tedy zrejme prekročená. Treba
§om 55 konk. por. stanovena ~e o a
'h poplatku klorá vznIkla
však poznamenať) že pohl'adavka sporne o - I
,

k]

d t7

'.l

,i,

-
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v roku 1928
v
pred vyhlásením k k
on llrzu ešle neclospela'
pl ('
smysle § 16 konk. por v k'nk
s t ran '"
.
u urze za
1t .
a I
PCPIa~k:e s~u~a sp~rnej d'ane z obratu a j~ ~::,~ Námietky žalovanej

~~g~é s~Č!~;Ze~l:::~f~Íie:;p~~i~df~t:ar~~~~le o~o~~il~m:a;f;t~~~~~

Už
iných osob sú v . d ym pravom na ne'hnutel'nostiach . y, d~ ze okrem
oddvodnené. Pred~et~nom pripa:de jednak bez významu uP': y,~e ~ tiež
. m sporu Je len nárok n ' .' J d na Su nených pohl'ad' k
skúmavať a ~~or ~ Dle lch pravosť a výška kt~r~,rceme yoradia spOr_
t '
lez z toho d'alšieho d' d'
nemOmo preto pre .
~~pa fl, ani ,na porad práva, ked'že 'd 'DVO u, I,ebo rozhodovaníe o nich
,"sena dan z obratu, ani -po-platOk' e, o pohl adávky daňové An,' prl:
vlaznu'
nJ,""" sú
~ k
"
'jené. Pr~~o v~~~l~~~:,or:~ sta tPredpi,suje a 'z kto~:j b:~~~?yá~kat~i, ktoré
nýl'
-,
le o pohl'adávk
'.
' y uspoko
. -11 pravom na hnu,tel'nostiach
h y su zalstené obyčajným z 'I ,lch zaradeni'e do druhe' t . d a, ne nutel~nost;ach úpadkyne _
,a Ozža~uljuk'ca strana mala ná~o~!~/o~~~~:~' nehl'adiac a~í na to ~~T~:~ye
." onk. por J'e o 'r"
ne "vspoko,j.eme - '
dl'
veritel'ka k ,;
;p avnena sporné pohJ'adávk
_ _ .z,e po a 3. odst.
edze
ma pre Heto pohl'adávky ti ' Y ubPI~tnJ~ il!ko konkllrzná
kyni Z 't h
ez oso ny narok proti ú ad
, ,a o 'Oto stavU' musel,o b ť
hovene a rozsudok súdu I st r y preto odvolaniu žaluJúoej stran ,P Je v rozsudkovom výroku' UIV~d:~~/ napadnutej časti zmenený tak;
NaJ'vy'"
s s 1 S ú d dovolacl"u-"
zladosť zamíeto!.

§

:f';

D o vod y:
'" ,
ci
~ySSl sud, nespoznal zákonného'
e?o .~udu zrneml alebo rozvi'azal
dovodu, il!by rozslldok odvolalaclU zladosf zamietnuf .
' preto holo treba beZZá'kladnu' dovo~t'ažnosť, že odvolacÍ' S'úd n
h
pohl adáv'ky tý,ka sa v •
eroZ'odol o údajnom zá,niku
-.'
slúcha pocll:a § 163
pOldstate. pravostí tejto pohl'adá .k ' Pk°,p,Jat~oveJ
k k
•
pop atkovych p
'd'.
v y, o tore] pn
on . por. rozhodovať pris'lu,šnému rfavI"čel ,resp. podl'a odst. 2 § ll;

čís,
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lil. Zamestnanie zamestnanca II určitého zamestnavatel'a je s hl'adiska § 5 lit. a) zák. č. 221/1924 Sb. z, a n. v ZIlení prilohy vyhlášky
min. soc. peč. č. 189/1934 Sb. z, a n. zamestnaním vedťajším, ked' jeho
služebná činnosť u tohoto zamestnavatel'a je vzhl'adom na jeho celkovú
hospodársku alebo sociálnu situáciu zames!naním podružným. či je tomu
tak, musí skúmať zamestnavatel' s pečlivosťou riadneho hospodára.
(Rozh. z 30, decemibra 1936, Rv III 884/36.)
žalobník bol zamestnaný u žalovanej strany ako hájnik od 1. januára
1929 do 31. decembra 1930 bez toho, že by ho žalovaná strana Ipřihlá
si,l,a k pOi'steniu, pre prípad nemoci, invalidi'ty a staroby, Nárok žalobníka na starobný d'ochodok bol Ústrednou sociálnou poisť-ovňou zamietnutý z toho dovodu, že do dovf'šeni-a 65, roku nedosiahol potrebných
100 prÍ'spevkových týždň-ov, - žalobník domilhal sa na žalovanej
strane platenia 113 Kč renty mesa,čne na tom zilklade, ž·e ho žalovaná
strana neprihlásila k stawbnému poi:steniu, hod pn,cl dokončením svojho
60, roku vykonával práce poi,stením povinné, Proti teito žalobe bránila
sa žalovaná strana medzi iným tým, že sám žalobník súhlasU, aby
nebol ,prihlásený k starobnému poisteniu a že zaJmestnanie žalobníka
u žalovanej strany bolo len jako vedl'ajším zamestnaním, :kloré nepodliehalo poisteníu, S ú cl L s t o I i c e žalohe vyhovel, o d vol a c í
s ú d rozsudok súdu I. stolice zmenB a žalo'bu zamíetoL Na j vy Š š i
s ú cl fQlzsudok odvolacieho súdu! "meni,1 a obnovi'l rozsudok I. stolice.

NaJ'

I

lnan nemu úradu.

~-
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I. Povinnosti invalidneh

.

,

~~~!~~= 6~26 boly ml~d~j:%o~~~~~ ~'D~Jef~~~dliehajú aj, osoby,

'. rtok~ vykonávaly - hoci i len Jr0tkudoby počnuc pred
y polS enlt11 povinné podl'a zák •
a
dObu - práce
'
. c. 221/1924 Sb
II, Narok
zamestna
. z. a n.
p 'hl' .
nca vyvodzovan'
.
l:~e a,slť hbo k POisteniu ~ okresnej n.!m~e::Pko~mu~ia zamestnávatel'a
, ny a e o obmedzen' t"
' . s eJ polSťovne n"
_
navrh samého zamestn~crrn, ze opOtnmutie prihlásenia stal~e!~ 'Ia
alebo služb

l

Ddvody:
Podľa § 140 zákona čis, 221/1924 Sb. z. a n. v úplnom znení prílohy vyhlášky milJÍis:tra soc. pečlivostí čís, 189/1934 Sh, z. a n, neplatné
sú ujednani'a, ktoré byohmedzovaly, alebo vyľučovaly platnost' tohoto
zá:kona v n~prospecb poistencov, alebo ich rodinných príslušníikov.
I keby tedy žalobník pri ujednaní'slu'žehnej sml'uvy sám bol býval »navrhal, aby nebol do nemocenskej poisťovne p'rilblásený z dovodu, že
má rna,jetok a hájnidvo ni:e- je jehlO hlavným zamestnanim«, táto skutačnosť sama o sebe nečiní jeho žalohný nárok neopodstatneným, lebo
povinnosťou strany žalovanej bolo s pečlivosťou riadneho hospodára
skúmať a presvedči'ť sa, v aJkom pomere j.e sl,[JIžehná činnost žalobníka
k jeho celkovej hos,podárskej a sociálnej si-tuácii, to jest, či služobrrá
či,nnosť žalobníka u žalovanej je zil!mestnanim poclru'žným v celkove]
jeho si,tuácH hospodilrskej, alebo sociálnej, a takým sposobom zistif,
či žalobníkovo zamestnan;e možno poklada f za vedJe}šíe, vdosledku
čoho žalobní'k hy pocll'a § 5 dt. zákona bol vyňatý z poistnej povinnosti.
Prináležitejpečlivosti bolo to -wž so zrete1'om na vlastné udani'a žalobníka snadným úkolom :pre stranu žalovanú, lebo veď žalobník bydlel
a ho-spodári'l v obci, v ktorej aj; žalovaná strana mala svoj maje tok, sverený hájnickej činnosti žalobní'kovej.

_

Opodstatnená je preto dovolacía sfažnosf, že odvolací súd _ 7;of;,,"
že zamestnanie žalobní,ka II shany žalovanej nebolo vedJ'ajším ale
ným - zamíetnutím žaloby jedi'ne z hore uvedeného dóvodu pom!:;I'
hmotné právo.
Žalovaná strana v pokračovaní pred súdmi nižších stolfc bránHa sa
proti žalobnému nároku aj tým, že žalobník v d6sledku svo}ho veku bol
vyňatý z ,pois!nej povinnosti. Táto obrana je neopodstatnená. Podl'a
S 6 bl cit. zák. z poistnej povinnosti poi·stenia i'nvalí'dneho a starobného
vyňatý je, kto dokonal, alebo prekročil 60. rok svojho veku dňa I. júla
1926, alebo kto po tomto dni, po dokonaní 60. roku vstúpi po prvý raz
do zamestnani'a zaklacla<júceho poistnú povinnosť (ďalši'a tu stanovená
vý'nimka tu' neprichádza v úvahu). Žalobník narodil sa nespome 18.
augu,sta 1867 a tak 1. júla 1926 nedokončil 60. rok svojho veku. Nie je
sporné, že žalobník bol u,ž od 15. júla 1926 prihlásený k poisteníu,
v dúsledku čoho nemaže byf reč o tom, že by k strane ža,lovanej bol
vstú,piI 1. januára 1929 po prvý raz do zamestnanía poi,stením povin·n&ho. Názor žalovanej strany, podl'a ktorého na žalobníka treha hl'adef
ako na takého, ktorý u' nej po prvý raz vstúpN do zamestnan;a poíste,
ním povinného, keďže vraj u dríevejších zamestn<tvatel'ov ,konal práce
poís!ení-m povi'nné len ni,ekol'ko dní, a to s dlhšími, prestávkami, nemá
opory v' zákone, lebo tento v § 6b) neprípúšťa vylúčenie z poistnej
povinnosfi. u oso,b, ktoré 1. júla W26 boly mlaclšie 60 rokov a od tejta
doby poónajúc preti- dO'konče'ním 60. roku, hoci í len krátku dobu vy-o
konávaly práce aleho ~lu'žby poi'stením povi,nné podl'a cit. zákona.
Keďie ž"lobní,k podra toho, čo hola hore U!vedené, u,ž na základe
svoj-ho zamestnani", 'u! žalovanej strany podlíehal poi'stnej povinnosti
poďl'a cit. zákona, tým padajú vývodyžalovanej strany uvedené proti
žalobnímu nároku v spojiitnsti s ustanovením 2. ,bodu § 107 zák. č. 221/
1924 v zneni prí,lohy vyhlášky mill. soc. peč. č. 189;11934 Sb. z. a n.

Pretože medú škodou žalobníka, vzniklou z toho, že sa 11)U od,
ústrednej socíálnej Ipoisťovne v Prahe nedostáva starobného dóch'odku
a medú opominutím strany žalovanej, že táto žalobníka ok invalídnemu
a starobnému poisteniu v náležÍtom čase n~pri!h1ási,la, je daná príčinná
súvi'slosť, za túto škodlu, je žalovaná strana zodpovedná.

čís.

15723.

K dochodkom, o ktoré sa podľa § 13 zák. Č. 13Q/1921 Sb. z. a n.
zmenšuj.ú zaopatrovacie nároky bývalých zamestnancov na veľkom pozemkovom majetku proti ieh bývalým zamestnavatel'om, náleží i dů
chodok priznaný im kurátorom fondu pre zaopatrenie zamestooncov'
vel'kostatku podI'a § 73 náhradového zákona a vl. nar. č. 29/1923'
Sb. z. a n.
(Rozh-. z 31. decem:bra 1936, Rv JH 691/35.)
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.
roku 1888 ako 1esný a hosPO~.
, I "bn'lk Ján P. bol zamestnany ,od. I
ny'ch Dr. Josefa Z., ktory
za o ,. '
d hOdcu ?a ova
. "ke
dársky s:?ráťVCa u2P6rámV:~~~ i~~4codkázal žalo?níko.vi IP:nbziU,{e~eyJ ~~S'm~
. zave ou z .
~,
Oe"' Clnne] s uz y,
SVO]ou. b d
ať nárok po skoncem svol J'
I žalovaná "ko jehO
oku u e m
'0/1921 Sb z. a n. .
. b'
oa 'eral a podra zákona c. 13
I ' . oky žalobní'ka na penzlU ez
vYJ11,
"
z 27 marca 1925 uma a nar,
,.t
ozemkový úrad
cka
dedl
:~~o~kO ich založil jej zomr. man~~h ~t:h~~"!J'ností a žalovaZJ11~!a'1 v"čšiu čas.f žalobníkom sp;~vo~ankozhodnutím kuratória jond~
, pry.em ponechal len les, intravilán a ~'~o~~afkov zo 16. septembra 192~,bO
n
o atrenie zamestanancov ve
,
d' chodak sO z,patnou ucrnpr~o~~í,eOVÍ' pri'znaný starobný a Inv~~~nkč ~5 h. _ žaldbník don;áhal
za fou ocl 1. októbra 1927 mesačne
. 14000 Kč ročne, ktora mu
neos'zalobo,u na žalov<tných platenla PDenrzlJeozef~ Z. z 26. marca 1,93 4 a
s
. ' 'vefou 20mr .
.
.
, d Y za 1o b LI
1'925 Vše t ,k Y trl 's u '
bo la udajne zalstenaz za
23 marca
listom I. zalov.ane]" " ~ ú cl z týchto
zamietly, Na] 'v Ys S I
,

' v

I

,..

•

d ó vod o v:

,
. statkM Dr. Josef Z. svo;u: Úl,větí
ochybnosti o tom, ze zesnuly... a 'akoll' bude mlh narok
2~~~:. ~924 ~dká.zal,žalob:cj, peD'~i' I~ tés~y~i~nviměři.la podle zákona
z
po s k on če'nl' své bnne sluzby, k Y Y
a n.
o
o
t ·t lovy'ch v samostatné
Č 130/1921 Sh. z. ,
.
stnancu zus aVI- e
.. . .. d
Závěť ulpravuje pen~e z~I?~ "
'll "Co do pense patncl ure e
18 III. 1921 č. 130 resp.
· kde ,pod všeobecne z,neJťclm UVO?k
'
,.,
' ny' mčsl za on z
.
S (roč
s t a t I,
nímu personálU Je ml' smer
"sleduje určení' pense Jana . , .
t~hulka tvoříd jeho sou(,člá;~o; ~a v dalším odstavci' na~~zení ~PI:s«e
14.000) a Augusta R.
.
','ho času ()btěžovat mOJI manze,
.
hlavního lesního Jana P. buDe ~ve ..
. ' ,pro ostatní personál za.
'obecnem nanzenr, ze
- 130/1921
Po dalším opětnem vse, .. 'b d směrným zákon c.
,
. na v -ském hospodmstvl ' .u e
mestnany
.
..
I'" clkazy čeledI.
Sb. z. a n., následuJI' da SI o
,
", "poručil v záJvěH odkazy,
'm zamestnancum .
. ' , mi
Jestliže zů,stavltel vsem svy
.
dkazu' e pense pevnyml suma o'
'alohce za,řadíl za úředníky, kter~:n o -e ieho pense bu.de Hžit pozu~ potom přichází na žal~bce ad nka~I~~~e'p~Chybnost žalohcip'ense určena
- lk
ak]e hm na ,az
. k . I te
stalou manze' u, p' , d'd'
kterému připada
vyp a .
a dokonce s ozna,čenrm e Ice,
.. 'ho v ]. eho služhě do.
' I b ův potvrzuJIIC
. "
I'
žalovaná Marie Z. narok za o,c ",
'ak jej založi'l ]eJI zesnu Y
.
27 III 1925 mnala beze zmeny, ]
.

•

pl'sem, z

,.'

v

_

,

.

manžel.
. , . 'zk odvolacím soudem je nespravné.
_
inaké ,posouzenI teto ota y
, , á o,ku na pensi, proto ze
J
ldbce nema n r ,
.
e
Názor odvolacího ~O,u?U, ze z":,k Č. 130/1921 Sb. z. a n., Je zreJm
nect.osloužH 40 let, opreny o § 3 za .
v

v

v'

v

_
lZ30

mylným, protože zákon Č, 130/1921 Sb. z. a n. pensijní nárokkY~~I::tř~:I~jce~
nezakládá, nýbrž jen jejich výši ulpravuje pro ty bývalé z,
na velkostatcích, kteří pense již dostávali nebo nabyli na ně
dříve, než zákon č. 130/1921 Sh. z. a n. vstoupil v účinnost.
V otázce výše pense správně uznal odvolaci soud - osvojiv si
posouzení soudu I. stolice - , že posledni vůlI zůstavitelovou
v zavěti došlo výrazu, že žalohci má záležeti: pense v té výši,
upravil zákon č. 130/1921 Sb. z, a n., a to nejen tabulkou, ale
svým olb.,ahem.
Z toho důvodu je říditi se i § 13 zák" že závazky zaměstnavatelů
povinných k úhradě pense zmenšují se o důchod, na nějž má oprávněný
nárok proH Všeohecnému pensijnímu ústavu nebo ústavu nebo zařízení
náhradnímu, právem proto U'znal odvolacj soud, že na odkázanou pensi
jest žalobci, započísti důchod přiznaný mu rozhodnu'ÍÍm kuratoria fondu
pro zaopatření' zaměstnanců vellkostatků ze 16. IX. 1929 měsí,č11Í'čáslkou
990 Kč 55 h, neboť tento důchod hyl žalohci přizná,n z fondu pro zaopatření, vel'kostatkářských zaměstnanců nejen na úkladě § 75 zák.
Č, 220/1922 Sb. z, a n., ale i na základě § 73 tohoto z"kona a vlád. nař.
č. 29/1923 Sb. z. a n., ,podle kterých odst. 11 § 73 zák., § 1 nař.
č. 29/1923 Sb. z. a n. nárok ha takovýclůchod mají zaměstnanci
z velkostatků uvedení v I. o do s t. § 72 zák. ,č. 220/1922 Sb. z. a n.
- povj'nní k oensijnímu pojíštění nebo pense již dostávající - , jestliže
u nich přestala nebo a n i ne z a č a I a výplata zaopatřovacích platů
jen z d ů vod u pro vád·č n í p o zem k o v é r e for m y.
.
byl právě žalobce, když po dalším zabrání
15. IX. 1927 - skonči,1 svou původní službu u ža··
lovaný'ch a rozhodnutím Stát. poz. úřadu, ze 16. IX. 1929 obdržel důchod
z fondu pro zaopatření zaměstnanců vel'kostatků se zpětnou, úči'nností
ke dni,!. X. 1927, patří< tedy j, takto mezi ty zaměstnance, kteří měli
zabezpečen starobní a invalidní důchod z tohoto fondu (§ 73 zák.
Č. 220/1922 Sb. z. a n,).
Podle vyloženého je zaopatřovací důchod z řečeného fondu právě
ta'kového druhu a podstaty, jako důchody u"edeně v § 13 zák. č. 130/
19-21 Sb, z. a n. - od Všeob. pens, ústavu nebo ústavů a zařílzení náhradní.ch - a má zaměstnavatel právo si jej za-počísti na pensijní bře
meno jej tíŽíd.
Plyne to ostatně i z účelu, z",konač, 130/1921 Sb. z, a n. vyloženéhó
v dů-vodových zprávách, - tí,sk posl. sněmovny Č. 1 DO, 1471 a senátu
Č. 573 - , že zaměstnavateli ukládá se zákonemč. 130/1921 Sb. z. a n.
jen břemeno vyšší,ch pensí nad ty, které jim byly dosud zajištěny z pensijního pojištění, buď ná,h-radní, smlouvou" náhradnim ústavem, pojiště
ním u' Všeob, pens, ústavu nebo u Videňského úřednického spolku a pod.,
nebo záleželo v odbytném nebo v darech z milosti.
Proto když důchod přiznaný Stát. poz. úřadem - měsíčně 990 Kč
55 h - převyšuje žalobdtv nMok na pensi podle 8, nebo 9. skupiny
Takovým

zaměstnancem

půdy žalovaným -

Čís.
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Cis. 10723 _ ._ . h 645 Kč po případě 816 Kč, jak
. tahulky a podle služební doby !"es:c~I':alobcova jej zjistil odvolací soud~
s rávně podle skutkového zan:e~t~am ~znání žalovaných z 27. lil. 1.92:>
P tím pense žalobcova ze zavetI a t byla jeho žaloba právem Jako
Je ,
kryta ale i překročena, a pro o
neJen'
,
,
bezpodstatná zamltnuta.
. .
.
. ody dovolací žádostI JSou mylne.
"
Da ISl vyv

Seznamy vypracoval

Dr. KAREL SVAČINA,
soudní rada.

Věcný seznam abecední.
Advokát (právni zástupce): plná moc viz plná moc IpťDcesní.
nebyla-li strana při prohlášeni průvodního usnesení, nařizujícího její výslech
k důkazu, přítomna, musí býti obeslána se sdělením skutkových okolností,
o kteť~'ch má .býti vysIý,chána; ,obeslání má 'hýti ,řízeno na stranu samu a
nestačí obesláni ·k ruce jejího. '}Jráv1ního zástupce č is. 15065.
závad v zmocnení všíma si pracQ'V'ný súd 'V smysle § 19 zák. Č. 131/31 sb.
z. a n. (a § 110 Osp.) z ti.radu; Ik závadám zmocnenia ,pa-trí aj okolnosť,
že alko zmoonenec vyshliP'oval advoká,t v spore, v ktorom je advoikátske zastúpenie podl'a § 23 zák. Č. 131/31 a čl. IV, ud,t. 2 zák. Č. 2-51(34 sb. z.
a ,no vy,lúčené čís. 15650.
a § 23 zák.
p r a c. s o ude c h čís. 131/31 sb. z. a n. viz p r a c o v TI í
s o u d y.
odměna: nepart:rí ,na porad p:rá1va up'latňovanie ·nároku na ná'hradu Škody,
vzniklej .oiek-omu tým, že bol .oútený zaplatiť SlVojmu advokátorvi odmen.u za
opravné prostried'ky, ktorými tento jeho mell0m docieHl zrušenie výmeru
okresnej nemocens'kej poisťovne, ktorým mu boly nesprávne vyrubené poi.s1Jné prís.pevky čís., 15004.

°

advokát sa nemá spokojit' s l}JťO'stou informáciou klienta, že mu p'atrí ja:zykové právo menšiny, ale je povinný 'Vyžiadať si podrobnú i-nformáciu 'Ů skutečnostiach, na ktoré klient toto svoje prárv.a zakladá, a Slkúmať, či sú dané
podmienky menši'll'ového práva; ked' i potom 11ie je celkom jasné, 'že kliellltovi menšinové právo patrí, má ho upoz'Ůf.niť, že podanie v menšinov{}m
jazyku bude súdom pdpadne 'Ůdmiet.nuté; jestli tak advo\kM neurobi1, nemá
právo poža-dovať ,od s'Vojho kHenta ftlni InahTaJdenie hotových 'Výdarvkov, sp.ajenýo'h s poda!llím spisu, ktorý s,ú-d rpre nedostatolk menšinového práva odrnie;ol či s. 15080.
advokát jako zástupce dhudé strany může žádati na svém klientu doplacení
své odměny jen při ·odnětí práva chudých podle § 68, odst. 2 c. ř. s., nikoliv
také při vyslolVenÍ zániku práva chudýClh podle § 68, odst. 1 c. ř. s.
čj s. 15183.
pokud ručí svaz, poskytující podle 'Svých stamov svým členům práViní ochranu
ve věcech pracovních poměrů, za útraty právního zastoupeni svého člena,
byl-li advokát k tomuto zastu,pová1ní vyzván selkretariátem svazQvým čís.
15402.
ja:k je posouditi ,s hledilska §§ 1036, 1037 obč. zák námi]{ advokátův za práce
podniknlllté proto, by cho;vanec zbavený pro chor.abu úplně svéprávnosti byl
z ústavu choromyslných 'propuštěn čís. 15467.
není závady, aby soud při ,stalll'orve1ní odměny ,podle § 17 adv. ,ř. a § 1152
obč. zák. 'přihlížel i k úspěchu dosaženému pro klienta čís. 15468.
P o s tup s ,p o r n é p ohl e d á v kyj e iffi u (§ 879 čis. 2, o. z.) viz n eplat'nost smlouvy.
pro m·1 č e 'n i jej í viz pro mll Č e n í.
zápis do seznamu advokátů (kandidátů advokacíe), oprávněni k výkonu:
prominutí trestu Ipro majetkový delikt ,bývalému advokátu :presidentem repubHky milostí s účinlky § 1, odst. 2 zák. čís. 562/19· sb. z. a ,n., netýká, se
otázky dúvěryhodnosti odsouzeného a;drvokáta ve smyslu § 15 dis. stat., již
CivUn[ rozhodnutí

xvm.
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zkoumá advokátní komora při žádosti odsouzeného advokáta o opětn), zaPl3
do seznamu advokátů samostatně; při tom nesmí však pfihlédnouti k trest~
ním spisům, týkajícim se odsouzeného advokáta, pokud netvoří část vlast_

proti žadatelovi či s. 14963.
§ 15 disc. stat. jest míně-na v poměru k veřejnosti,
nikohv v poměru k advokáts'kému stavu čís. 14963.
advokát, na jehož jmění byl uva1len konkurs a jenž proto byl ze seznamu
advokátů vymazá,n podle § 3, odst. 1 lit.- i) zák. čÍs. 40/22 sb. z. a n., POzhyl důvě,ry II veřejnosti, třebaže konkurs byl zatím zrušen, jestliže jeho
majetkové poměry jsou ta,k neutěšené, že nemůže své věřitele uspokojiti
čís. 15047.
aj zapo-čatím zem e cl e j s k é h o vyrovnacieho pokračova-nia .podl'a vl. nar.
Č. 76/36 sb. z. a n. proti advo'kátO'vi zani'ká jeho právo vykonávať advo_
káciu čís. 15442.
asistent vysoké obchodní školy v Praze vykonává úřad učitelsk)" ve smyslu
§ 2, písm. c) advokátní novely čÍs. 40/22 sb. z. a II. a lze ho zapsati do
sezmam'll kandidátů advokacie, dovnll1je-li mu jeho l1čiltelské povoláni, aby
se mohl věnovati dostatečně advokátní pralksi čís. 15629.
kárné řízení: důvěryhodnost podle § 15 disc. stat. jest mÍ'něna v poměru
k veřeJnosti, nikoliv v poměru k advo'káts-kérnu stavu čís. 14963.
Agent viz provise.
Akcept směnečný viz smě n k a.
Akciová společnost viž s pol e č ,n o s t a k c i o v á.
Aktivní oprávnění ke sporu Viol op r á vně II i k e s por u.
Alimentační zákon viz v Ý ž i ,V 'll- é, e x e -k u c e.
AltematiiVIIÍ phtění viz ža I] ,o b a, r o z s ude -k.
zmocnění viz exekuce (§ 12 ex. ř.).
Asign'ace: alsigna'llt nemůže p-ro omyl týkající se jeho právního poměru k asignatáři žádati Lna asignátovi vrácení částky, kterou mu poukázal a která byla
asignátem plněna asignatáři čís. 15612.
Aspirant rotný délesloužící viz p o ř a' d IP r á v a.
Automobil: pojem »klři:žovatky« (§ 46 min. ,nař. čís. 81/10 ř. z.) nelze rozšiřovati
i 'na prostor za křižova-tkou v technickém slova smyslu čÍs. 14845.
Automobilový zákon (čís. 162/08 ř. z.): pokud jest míti za to, že žalobce opřel
náhmdní náwk o předpisy zákona čís. 162/08 ř. z. čís. 15508.
§ 1 (2): vojenské -osoby, řidící ve výko'nu s'vé služby silostroj, neručí za
škody spáchané ,provozem sj-Jostroje vůbec; za škodu ručí tu stát a to, je-li
nárok posuzovati vzhledem k předpisu § 3, odst. 3 aut. zák. podle práva
občanského, podle § 8 aut. zák. ČÍS. 14881.
.
§ 2: k úpl'nému zp-l'Oštění náhradní povi,nnoMi osob odpovědných za škody
z provo'zu motorových vozidel se vyžaduje' nejen důkaz o zarvinění poškozeného samého, :nýbrž i důkaz, že řidič sám dbal veškerých řádných a věc
ný'ch opatrností při řízení voziidla a zacházení s ním čís. 15508.
§ tO: z á s t a v ní p;r á voz á k o n.n é viz z á s t a v II í P r á voz ák'o'n,TI é.
Aut.omobilový závod: viz 'll á 11 r a.d a š k o d Y (§§ 1299, 1304 o. z.), poj i š t ční
Iproti zálk'onnému ruče-ní.
Autorské právo: zvukový film, ~keď má ráz osobitého dlela samosta'vného, je kinematografickým didom podl'a § 37 aut. zák a 'nie ,spojeným dielom pOdl'a
odst. 2 § 1,1 aut. zá1{.; autorské právo k rozmno.ženiu, verejnému predvedeniu priSllúcha 'V takomto prípade len usporiadatel'o'Vi filmu resp. tomu', na
koiho llsp-oriadatel' svoje právo .previedol (výrobcovi Wmu) čís. 15198.
Aval viz směnka.
Aviso viz LP ř e iI ,o d v I a, s tni c tví.
ních disciplinárních

spisů

důvěryhodnost po,dle

Bagatelní nároky viz n e pat rn é v č c i.
Banka: kdy nenabývá vlastnictví k ce,nn~'m papírům u ní uloženým
.Báňské bratrsl\:é pok1adny viz p o k I a d 11 Y b r a t ,r s k é.

čÍs.

15592.

.. Báňský podnik viz hor y.
Bázeň viz v y h růž k a.
.
Bero] exekuce VIZ
e x e k tl ce berní.
_
úřad viz ex e.k u c e.
'<.
viz rl r a ž ba (§ 210 ex. ř.).
_
Hedostatečnost prJhlask~ bezdůvodné (kondikce).
Bezdůvodné obohacení viz o b o hade e,~ 1 r o z hod čís o u d (h o nit b a), r o'c'l'nnost nálezu rozhodčího
sou tl VIZ
..
.
BezU zepře zahalena.
Biograf viz kinematograf.
Blankosměnka viz : m . .ě n, k ,a.
,
1 tné viz poj i st e n I u r a z o ,ve.
,
:~a~ské pokladny viz P o k I a ~ n y b r a trs k e.
v'

'

Byt domovnický viz do m ~,v:n J k:
"
,rávni .nárok 'na byt (§ 91 obč. zák.),
ušel-li manželce s.mr1.i m~~zeloy~~u PYástkou pe,něžitou či s. 14863.
melOU c
b ' (b l' t o v é)
J'est jí tuto ztrátu nahra.dlÍ1
I
nstvo stave 111
•
Bytové družstvo 'Viz s P o e c e
v

Cena kupní viz s -m 1 o u v a. k u Ptl! L " d á 'v k a z pří r ů s t k u hod not y n e_
o b e cn á n e m o v I t o S I VIZ
movitosti.
'k"
eforma (náhrado'vý zákon).
preJlmaCt. v 'lZ pozem ova.r
k ' byly ulozeny Cl S. 15"02
.... .., .
Cenné papíry: nabytí vlastnictví k nim ban ou, II mz
v"'

'.

v

v

v'

Cese viz p-ostu,p.
, říze.ní [§ 46 (2)].
e,
v"
I ll·V 111'
t nezbytna' Vl·Z... ov,e s 'p o r n
Cesa
'
louvěviz.poj'liš-teI11Snl
.
Cizí měna: v pOllst ovaCI srn
11
_
jinak viz m ě'n a.,
"
"'.}
onkursniho řízení zahájeného v ciú ě
Y
Ciznzemsko (eizozemslke, p~'a,vot U:lI1::K . ~sta'novení čL IX, dru'h): odst3!~;C, uvoz.
o J'mě'ní <našeh.o sta1111flO rpnS!USnblka,
platí i tehdy byl-ll prohlasen v ci64/31 s z. a n. ,
' 081
k YV'"
zákona ke k 0111.~.
Sl"; v
-:h I 'říslušníka čís. 1 5 .
,y'
zi-ně konkur,s na Jmenl csl. stablll o P
t 'lká jen konkursu vyhlaseneho
, § 3 druhy' odstavec konk. r. "e y
ustanovem
,
.
V našem s-tá,tě čís. 15081.
. "oud vwzá,n důka'zv, lez
,
.
ť'kých norem nent
bsa1l
h d 'm zpusobem vyšetřiti o'nen o
)?
v obzkách o obsahu cl~oz~m~
stran ;nabidly, nýbrž můz~ SI sam v Q, ,'1Ye.novitě v právních otázkách, kt~re
arvša,? piesto dluž'r:o žádati.. aby bstr0:r~jsou i jinak odlehlé, ~j!sti~a da ~)tred
se 'nevyskytují kazdodenne ane o
'b soud věděL co má byt! pre .m e cm
t -rdila určitý obsah normy, a y ,
.
sou d ef!1 , ~
"59
.k
oisťovlÍou
šetřeni Cl s. 1::>1.
,
t · tuzemcom a cudzozems ~u'p
, ' .
oistná smluva uzalyrena mea~~
uzemského ageo1ta', me J~ nep:latn~
~' cudzozems'ku, hoCl pro'Stred~ldv?~ ~ňa nebola v čase uzavrenJa. p01stne~
z toho dovodu, že cudzozemsk~ .pOIS!O\ , českoslorvenskej repubhky svol
smluvy oprávnená rprevodzovat na uzeml
,
'1' ' příslušnicí, ne111 tuzemsky soud přJ
o'bchod čís. 15247.
je-li nema'l1'želská ma'ttka po!sk,o~l st'§ n~ 11 j n o přenesení poručenstvl na
slušným k vydání us~ese'll1 po e . omeziti u'a postup podle čl. 10, odst. 2
,
d t emsky soud se mUSI
.. ,
15303
polsky sou ; uz
1925
5/26 sb. z. _a o. Cl S.
I
smlouvy ze dne 6. ~re,~n~, fih~6dnouti k nenamítané -obra-ne vice sou ozsoud nemůže z. mOCI ,u. r.e o·n'elmPecke'h.O či s. 15352.
. .
,
t ' dle prava
d'
k odeslání v Clzme
níků ,~hP.U'~ ne . ' bla-li při1jetí -nabídky odevz ano
použit} C1Zlho prava, y
čís. 15579.
,.'
e
rb
ph výživném viz v y z 1 vn.
Clausula rebus sic stanl us:
o d ' (kondikee).
h
ní bezduvo ne
Coodikce viz (; b o a c e
př e vod v 1 a s tni c tví.
'8'
ConstitututU possessoriu~ viz
V

<;!

v

L:f

-'.

•

I

v

v

v',

,v

v

I

L
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Č~skosIovensk~' stát viz stá t (č e s k o s love.n s ký).

čm konkludentní: zákonná doba dovolené mÓ'že b' ti 'Prodlo ~

konkludentními činy' i na tuto delšl dob vYt h ,
Uzena třebas i mlčky
stavce § 17 zák. o ~bch. pam. čís. 14836. z aJ ule se předpis druhého odnenamítal-li zaměstnance -nic proti vyiplácen' 'k

I,

".~.

'

byla do-savadní týdenní jeho mzda i s odíle I II O. o v e m:~y vySSl, než
zvláště tento podíl na zisku čís. 1490~.
m na zisku, neffiUze požadOvati

~evS~ělil-li zaměs1:navatel zaměstnanci důvod propušC . 'h

Jeste tohoto dŮ1vodll mlčky čís. 14979,

enl

1

d
ne , nevzdal se

nároku ze správy lze se vzdáti i činem konkludentním čís. 14987.
sm!o~vu -d~movnickou 'lze uzavříti i mlčky čís. 14995.

vzal-ll zarnestnanec na vědomí rozhodnutí za ~ t·
t 1
~.
:platu je-st od urdté doby již zarpočítálll'a re~e~n~ava e e o tom, ze ~o jeho
nijak neodporoval, vzdal se tím od t'f, rl -b I ',race, a rozl}?d~u.tJ tomu
raci čís. 14994.
e o o y naroku na zvlast'll1 remune_
.
z toho, je zaměstnanec po dobu obmezení pr '
v nez~:ěstnanosti, nelze ..usuz?va.ti, že se zř~,~v~~,~o'~u ~~~':~~ub~ai ~~OI%~r7~
by~a-lJ smlouya, o pr:?deJ!, .losu ;mcotná podle § 1 zák. čís. 90/78 ,,
doslo k nove uprave vzajemnych práv-ních
v
o
. '
r: ~., nestranným prohlášením prodatelovýn~ že Ujed~~~r~b~ez~ s!ra:naml ledn?_
zalpl.acené částky ~rolPa~lají ve prospěch v}'loh a storn~ván~ o~~f;~~1 a b z~
kupltel1}a roto vznaifnem prodatel-ovo neodpověděl čís 1-131'
y, yt
v tom ze zamestma'nec v ok'
ť~'
. v
.:)
.
po de{ší dob b",' 'TIk : re~e pos lzene~ slllne Inezaměst,naností p,řijímal
v .}l, ez~ nam~ .y mz 'U, nedal na Jevo způsobem kaž,dou poch b
nost vyluCUjlClm, ze s JeJÍ výši souhlasí čís. 15155
Y právnická osqba jako zaměstnavatel musí projeviti ~úli s Vv " , k
~
služebního 'poměru (snfžení Odměny) zp6,sobem ve sta~o- J?e;hmJ~cld e zm,en~
nedostaf-ek te
o v
b 't·
h
' va
pre- erpsanym'
,
c
lil nemuze
y 1 na razen projevem J·eJ·ího fu k', 'v
'k'
)lenl k tomu zmocněn vúči zaměstnanci
. kd v
v.n clonare,. po vud
.
't '
v .,
..
,am 'yz zamestnanec proti zmeně
. ~IC nenaml al .a preJlmal s'I11zené požitky čís, 15176,
umysl, dlU'~nik<; zaplatiti jen vyrovnací splátku lze projeviti i kO'i1,ldudentně
(§ 863 obe. zmk.) či s. 15396.
obchody, difer~n~ní lze uzavříti i kon-khtderttně čís. 15456.
z toho, _.Z~ dluzmk nepozastavoval úrokovou doložku na fa'ÍHurách nelze v ..
voz?'vay le~o souhlas ~ !outo dvolož;~ou:.. led~že jde o dlouholeté Obchod~í
~poJenl a vedom.ost dluZlnIkovu, ze pn prekrocení platebních Jhft
i
V't ..
llroky z prod'lel11 v určité výši 'č í s. 15609.
1 se pOCl aJI
'na uzavrenie prá'Vneho úkonu konkludentným činom mOžno u at ' t' Je'
vte-dy k"'ď konkJ d t '
k'
"
',
z' ' vara
n
", ' \:., , ' u ~en nym onafi1m. strany Je Jej úmysel: llzavret' právny
l!,~On, preJa,veny sposo-bom napros-to Jasným, ka'Ž!dú pochybnost' vylučuJ'úcim
e I s. 15716.
Činovníci obce 'V'íz o b e c.
činže 'Viz smlouva nájemní.
~Ien N,árOdn,ího. divadla viz ex e k u c e (§ 295 ex. ř.).
clen-ský pod.tl VIZ společenstvo 'Vy' robnl' a h OSIPO, d"arske, .3tavebni,·
s'PolečnDst s r. ,o.
Y

Daň: ex e k

LI ce ber n í viz tam ž e.
přednostní pořadí viz dražb'a
(§ 2.16 čis. 2 ex. ř.).

v,nucená

nemovitosti

»'fUč~nírr;« v § ?65 č .. ,76/27 sb: z. a 11. ni~ je mienen)' závazok rukojemský
·dPO~la ,sukromneho .pIava, ale Je to Jen vyraz pre prj,amu zodpovednost' za

anovy nedoplatok ,č í s. 15171.
.
pravidl? . súkrromného práv,,? že poh-radávka veritel'a i s vedl'ajšími právami
pred.ch,aaza ex lelfe 'na ~ :uCltel'a, ktorý ju ,vyplatil, ,neplatí pre obor práva
vereJneho (danoveho) Cl 5, 15171.
v

poznámku zahájení nucené dražby nelze považovati za knihovní zajištění
podle § 265 (3) zák. čis. 76/27 či s ..15676.
z obratu: splatnost její ,nezávisí na doručení platebniho rozkazu čís. 15721.
v k o n k u r s II § 55 konk. ř. viz tam ž e.
přesunutá prodatelem na kupitele tvoří část trhové ceny bez rozdilu,
je-li v ní zahrnuta či zvláště počítána, a promlčuje se v téže době jako
trhová cena čí 5. 15011,
byio-li smluveno, že datl z obratu nebude účtována, bude-Ii zbOží vyvezeno, jest sleva této daně zárvislá pouze na skutečnosti, zda zboží
bude vyvezeno čili nic čí 5, 15021.
smluvné presllnutie zap.lateného paušálu na dani obratovej nie je neprípustné čí 6. 15338,
Dar: k darováni nábytku nezletilým dě,tem odevzdaného není třeba ani notářského
spisu, a-ni soudního, schvá,lení čís. 14858.
odevzdávalo-li dítě rodičúm, s nimiž žilo ve společné domácnosti, celou
svoji mzdu, jsou částky, pokud by převyšovaly hodnotu toho, čeho se dítěti dostalo na výživě a zaopatře.ní, da'rováním, nebylo-li nic ~~n~ho ujednáno čís. 14939,
vrácení daru nelze se domáhati na uni·versálním dědici obdarované proto,
že se dárci nedostalo očeká'va·ného !prospěchu, jestliže pohnutkou darování
nehyl výlučně právě tento předpoklad; není tu ani bezdúvod-ného obohacení, ježto šlo o platne plnění dárcovo čís. 15079.
odvolání daru podle § 948 obč, zák. předpOkládá jen, že lze o'bdařeného
trestně stíhati pro ublítení dárci na těle nebo na cti, nevyžaduje vša'k, aby
obdařený byl t.restně stíhán anebo- při trestním stíhání odsouzen č h. 15298,
odevzdal-li otec jako pojistník před svou smrtí životní :pojistku třetí osob~
v úmyslu darovati tu.te po~is,tkll svému dítěti, j-de o darování mezi ž,ivými
čís. 15386,
urážlíve výroky obdarovaného pronesené v rozčilení proti dárci neodúvod..,
ňují »hrub~r ne,vděk«, jestliže byly dMcem vy'Volá'ny čís,. 15534.
Dávka z majetku: soudním vymáháním jejím není druhé knihovní zajištění, byla-li
dávka již dříve knihovně zajištěna, třebas jen záznamem podle § 38
lit. c) knih: zák. a čl. III UV. zák. k ex. ř. čís. 15020.
paušální ujednání !poradce ve finančních věcech o obstarávání všech
řádných daňových věd za pevll10u roční odměnu netýká se dávky z majevku a z přírůstku 'na majetku čís, 15104,
z přírůstku hodnoty nemovitosti: .zaplatiHi nabyvatel dárvku za ně'koHk s'polwv-Jastníků-zcizitelú, jest orpráv.něn domáhati se postihem podle § 1353
obč. zák. náhrady na každém SrpOlllzcizíteli solidárně čís, 15043.
pauMlni ujednání poradce ve finančnich věcech o obstarávání všech
řádn\'ch daň'ových věcí za pevnou fnční odměnu netýká se dávky z majetku' a z přírůstku na majetku čís. 15104.
odhad k v}'měfe dávky z p-řírústku hodnoty čís. 15192.
není nezákonností podle § 46 zák. Č. 100/31 v doslovu čt V Č. 1 zá·~.
čís. 251/34 sb. z. a n., uznal-li soud, -océIluje výsledky znaleckeho dukazu, že nejde o pozemek stavební, ,n)!hrž o pozemek zemědělsk~'
či s. 15192.
při zjišt',O'vání obecne' hodnoty -nemovitosti- za účelem vyměření dávky
z přírústku hodnoty jest přihlédnouti k trhové, prodejové i výnosové
ceně nemovitosti čís. 15455.
DeHnitivní viz sml o II v a s 1II Ž e b n i, z a m Č s t ,11 a n e cpe II ě žni c h úst av ll, žel e z'n i,ču Í.
Delegace: důvodem pro delegaci podle § 31 j. n. není bydliště většiny svědků
čís. 1521L
Dep.osice soudní viz s 1 o žen í n a s o u d ě.
Depurace viz smlouva (§ 918 o. z,), smlouva kupní,
Devalvace měny viz měn a.
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Devisa viz
Dědic:

C fl a.
tl é fl í k e S por II viz p o z Ů s tal o s t.
před odevzdáním pozltstalosti nelze započítati dluh zůstavitelův na pohle_
dávku dédicovu, aniž záleží na tom zda se c.ědic přihlási! s dob-rodiním
!TI

op r á v

inventáre či bezpodmínečně čís. 14834.

~rácení ,da~u nelze se d~om~hati. na universálním dědici obdamvané proto,
ze se d~rc! ~ed~t~lo ocek~vaneho prospěchu, jestliže pohnutkou damvá'oí

nebyl vylucne. prave tento predpoklad; není tu ani bezdll'Vodného obohaceni
ježto šlo o platné plnění dárcovo čís. 15079,
~
,
dědic se mliže za podmínek § 228 c. ř. s. domáhati zápornou žalobou určo
vací určení, zda poslední pořízení obsahuje platné ustanoven! odkazu čí
15695.
c.
s.
viz též p o z Ů s tal o s

tJ

S

lu ž e b

II

o s t.

nepom!t1ulelni': -nes}y.šel-li pozůsytalostniy soud v řízení pozůstalostním n0pomlnutelneho dedlee proto, ze o nem 'nemohl vůbec věděti -nestalo se

řízeni zmatečným čís. 15025.

'
~
~epomin~.,telný dědí~, j~ho~ právo. hy~~ odevzdáním pozůstalosti poru-

seno, muze se domahat! napravy jen radným sporem i když odevzdání
pozůstalosti se nes.talo prarvoplarným či s. 15020. '
dohoda: ani vyznačením obsahu v odevzdací lishně nestala se dědická dohoda opatřenim (rozhodnutím) civilního soudu podle § 1 čís. 6 ex. ř.
čís. 15265.

~

přípustnosť fi.deikomi:sární substituce dědickou dohodou Čís. 15399.
přihláška

vi-z p o z II s t a los t.
dluh: s o ,1, i d á r,n í d I \1 h viz s o I i d á rn o s t z é. vaz k u.
Dělnické pojištěJÚ viz poj i š t ě'll í s o c i á I n í, Ú r a z o v é.
Diferenční obchod viz oh c hod di f e r e·n č 'n í.
Díle viz s m I Cl u v a o dílo.
Disciplinární viz kár n ý.
Dítě: vý ž i v n é viz v Ý ž i v n é: dí t-ě t e.
'odevzdávalo-li dítě rodičúl11, s nimiž žilo ve společné domácnosti celou svojí
mzdu, jsou ,částky, pokud by převyšovaly hodnotu taho, čeho ~e dítěti dostalo na výži,vě a zaopatření, darován-im, nehylo-li nk iiného ujednáno
Dělitelný

čís. 14939.

. .

manželský p~~od: ~ředpisu § 158 obyč. z.ák vyhovuje průkaz, že dítě ncm-ohlo byb manzer1em zpl-oze,no; predpls ten nebrání tomu, by nemožnost
zplození dítěte man-želern nebyla :prokázána v}npovědí manželů· k dukazu o tom slyšených čís. 14976.
zrozené ~ ,nepla!n.ého ma~elství: předp~s § 160 obč. zák., podle něhož jest
pokladah dch zrozene- v man.zelstvl neplalném za manželské, nevětl~l-IÍ
alespoň jeden z ľodičú 'bez viny o ,pře,kážce manželství' platí obecně
a1' l1eplatnost manželstvÍ- spočivá na jakýchkoliv dŮ'vode~h či s. 15590:
nemanželské: z j i š t ě n í t c o v s tví viz o tec ne m a TI žel s k ý.
matriční zápis (o tom, že dítě je nemanželské) nemá význam pravotvorný čís. 14951.
jak má -poručeuský soud postupovali, od;Pímji-1i nemanželská matka á
poručník nemanželského dítěte souhlas k osvojení dítěte nemanželským
otcem čís. 15l74.
do rozhodnuti o tom, zda nemanželský otec jest vLlbec oprávněn se svým
nemanželským dítětem se stýkati, je dovolad rekurs přípustný' pochybení
při řešení této otá-z,ky 'nez3Jkládá nezákonnost čí-s. 15249. '
Dlul1: p I a c e jl í j e 11 o viz .p I a cen í.
dělitelný: s o I i d á r'fl í d I II h viz s o I i d á r n o s t z á vaz k u.
hyp-otekární viz h y pot é·k a, z á s t a v n í p r á v o.
knihovní viz knihovní přednost.
smělll:~ný viz smě n k a.
solidárni víz soli,dár,nost závazku.

°

Doba čekací viz poj ,i š t ě n í ,p e 11 s i j n í, s o c i á I n í.
plněni viz spl a t II O'S t, 1 h ů t a.
.
y
pracovni osmihodinová (zák. čís. 91/18 sb. z. a n.): narok za pracI rpres
čas jest oprávněn, byla-li práce konána s vědomím zaměstnavatele neb
jeho orgánu, byt' ne na výslovný příkaz čís. 14839.
.
pokud jest sklepník, pracující více než 8 hodin denně, celkovym- platem odměnen za všechny pracovní úkony čís. 14978.
y,
ustanovení zákona o osmihodinové době pracovní ,nevztahují se na Zflzence obecní policie požární a zdmvotní; pro -obecní, zř~zen~e policie
požární, místní a zdravotní nebyly -yydány nbecně ,platne predp-Isy) upra, .
vující jejich -denní pracovní dobu c í s. 15143.
do pracovní doby jest včíiati i pohotovost zaměst.nancovu k pra~l:
jestliže pro úpravu práce nemO'hl nepřetrž,itě pracovah, musil vša:k byh
zaměstnavateJ;i k disposici čís. 15706.
ponechal-li zaměstnavatel zamé-stnanci pracujícímu v úko~u, aby si ~9.
řídil práci, jak sám chce, nemůže zaměstnanec vyvoditi z ipředp1'su
§Š 6 (3) a 7 (4) nárok na zvláštní odměnu jen proto, 'Že na úkolu
oracoval déle než 8 hodin, leda že mu byl předepsán určitý úkol, aby
jej provedl v osmihodinné pracovní době, a zaměstnanec nebyl s to
v této době tak učiniťi či s. 14908.
'práce v závodě květinářském podléhají zákonu čís. 9~(18 sb. z. a n.;
po-yolení práce ,přes čas podle § 6 cit. zák. nemohlo byt! nahrazeno naříilenim místodržitele ,pro :království české č. 69/13 z. z. čes. čí ;s. 15553.
přtdpis § 12 nečiní razdHu mezi osobami zaměstnanými v z,emědělství,
žirvnostech a pn'imyslu, sou.kromých domácnostech nebo ústavech soukromých a veřejných čís. 15363.
čeledín 'hotelu, bydlí-cí a stravovaný v :hotelu, nál~ží mezi. za~ěst!1an~e
uvedené v prvém odstavci § 12; na sluhy hotelove vztahUje se predpls
druhého odstavce cit. zák. ust. Čí.5. 15363.
II zaměstnanclt podle § 12 zák. čís. 91'/18 sb. z. a 'll. jde o práci pres
čas jen, pracují-li vice než 12 h?din de~'Lně .č í-s. 1,5363.
na šoféra osobního auta -vztahUje se predpl1s prveho ,odsta'vce § 12;
není třeba" by šofér bydlel v domácnosti zaměstnavatelově čí ,s. 15444.
y

Dobová sleva viz poj i š t ě '11 i sml u v n i.
Dobré mravy:, soutěže viz soutě'ž nekalá.
_
jinak viz neplatnost smlouvy.
Dohoda dědická viz děd i c k á d o hod a.
Dohodčí smlouva viz sml o u 'vaz pro s tře d 'k o vat e I s -k á.
Doklady k přihlášce při rozvrhu viz dra ž b a v II II C e 'fl á ne m o v i -t ,o s t i
(§ 210 ex. ř.).
Doložka dolarová viz m ě 'n a.
zlatá viz měn a.
.
generálnt viz s.o u t ě Žy ~ e ~ '-: I.á.,
rebus sic stanbbus: p r I v y Z I V n e m VIZ v Ý ž i V '11 é.
rukojemská: 'll a smě TI c e viz smě n'k a.
Doly viz hory.
DomkU TI a s in ě -l1 C e viz smě n ,k a.
.
Domovníci (zák. čís. 82/20 sb. z. a n ..): pracovní soud není příslušný rozhodQ.vat~
o nárocích domov,níka za konané práce, am jde-li o Ipráce nedomovntcke
(rprani prádla) či s. 14974.
smlouvu -domovnickou lze uzavříti i Imlčky čí 's. 14995.
púhe vykonávanie domovníokych p-r~c -:-v hod z prikazu ylast,níka domu nezakladá ešte domovnícku smluvu, ]estilze sa z okolnost! ne,podáva zrejmá
vól'a st-rán založit' domovnioky pomer. čís. 15270.
co do rozsahu domovnioké-ho bytu rozhoduje jen stavební sJav' domu čís.
15410.
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o :ruše~í domovnického poměru v~l-povědi l '
c. r. S. Jen předpisy tS'kající se V}"povědní lhůatt)~ z
a
Doplnění (oprava) výroku viz I h ů t a k o r a v' '
Doprava os.ob (autobusem) nákladů . pv.
n e m II
k 1 a d ů.
'
VIZ Z 1 V n o s t d
žeIeznični~ má-li bS'i! ZbOŽl ež' t
1568R.

~,

~

p,redl~lsu &,9 ~bq a násl.
nzel1l o 'I1amltkach čís.
v

•

o

_

v

pro str e d k u.

opravy

o s o b, n á _

tarif~ JpřťlJ~~'V~:~P~l~Vlb způQsobem uvedenym v § 4t{
sjednána zvláš,tlli dohoda' Převzetl 1 y.m zpu,sobe~, mUSl o tom bvti
návrh odchylný od předpi~u ~ 48 Ii~ a)akl.ak~n~h~ hstu, byt' obsahoval
~e zboží n~loží dráha, k takové' doI~odě n:eda Š ll1h~ ,tanfu a poznámku,
cl. 90, § 3 zel. přepr. ř.: traktor ehoz b
. o ,10 ~ l~. 14954.
prázdněna a jenž byl pokryt ol~'6
enzmova nadrz nebyla zcela vy_
a vydaným nebezpečí požáru
~;i:;lvmafetf!1'dJest předm~tem l1{)řlav~rr,l
přepr. ř. čís. 14954.
'
z pal omne.nka cl. 90 § 3 žel.
).
mezinárodní (čís. 140j?.8 sb
na zbnží : ři ře ra
z. a n. '. mce·nl zeleznJce za š'kodu vzn1klou
14997.
p p p ve, nezachovala-lI postup 'Předepsan~r v čl. 43 čís.
v

ht. a) nákladního

b

v

v

-

'v

•

•

nepředepsal-li odesílatel (v Rumu.nsku)

.
území p-oužití výjimečného tarifu C 1 i~l:~ .~,relPra,":u .,;~,silky 'll? polském
předepsal-li jen přepravní cestu, to ne~~a?;to bnrejm~SI1lO tan!u, ný~rz
lO
p~'avy 'bylo použito 'výjimečného tarifu i ,~d ~
t,ento l1sek, premce, pro kterou platí výj1m e oný tar'f'
y27, y a u~ana POlska staželeznice použila pro výpočet .dovo'~I; ,a nemu~e o?esl'1atel z toho, že
eh? p? ~zeml polském místního
tarifu polského, uplatňovati nárok'
Doručení' I h ti t k
.
na vracem pre.platku čís. 15093
:.
,a
opra-vnemu prostředku viz t
k za1o~~ o zmat~čnost viz I ,h ů t a (§ 534 čís. 2 c. ;'~.), e.
nebylo-u usnesem o povolení molbilár ' k
jiné oso.bě stejného jména u níž byl n~., e:e uc~ doruceno dlužníku, nýbrž
celé exekučn.i řízení, počí~ajíc doruče~Y: ;oeol ~~
zabavení, svršků, jest
o UJ~~! 10 u~l1eSe~I" zmatečné,
a to včetně řízení manifestačního třeb
platně zavedeno čís. 15015.
'
aze bylo JIZ Proh dluzmku . pmvo'~ebyla-Ii ž~loha doručena- straně, která změni'la b dhst ~
'v
•
zena na postě, jest tu zmatečnost modle § 477 ';' Y4
;, ny?:z byla-I! ulo, t ~
'v
p
CIS.
c. r s C I s 15033
us ·ne prohlasený rozsudek (pro zmeškání) . t
d ..
.
.
y písemném vyhotoveni s důvody' , řed 'is §Je§s vz y doručiti žalovanému
J~ou .rázu velícího čís. 153:17.
,p P Y
414, 416, posl. odst. c. ř. S.
V.iZ též advokát.
Dovolací rek~urs vi.z st í ·ž.n o s t d o v -o I a c í.
odpoveď: ke skutečnosti přednesené t
d' ,
soud přihHžeti 3!ni t~hdy kd ~ .. e~'r~e v ovolam, nemuze dovolací
v'
~o!ací -odpovědi čís. 15528. yz JI o P Irce dovolate1Uv připustil v doflzem: v dovolacím řízení o r l
.
návrh na výslech svědka gz r~c~ ;la~zelst;rl .lze ,s úspěchem opakovati
'slyše11:, v řízení rp,řed nižšími sozu~y o~~~. ~~~gu, nemohl-li svědek b~rti
predpIs § 13 vlád. nař čís 251/35 b
..•.
.
v

,

•

6t

v

v

•

v

,f

_v

'V

v

v

,

~~~~iíz~č~n~:mvu ~~~~ět:~:en~prp~~~ém. ~Z~'l~; '~e~YI~~~IUe~~~~~e\~;á~:~t ~í~

D
I' '.
v
'
plvym soudem Čl s: 15350.
OVOa'l11. ve \'ecec. h pracov!ních viz Pl·aco··
d
pd'd'
V'llISOU'y
?' an.e o soudm~'o protokolu jest odmítnouti čís.
15464 .
predpI~s.u. § ~12 ~', r. ~ . .v doSJ!-ovu čI. IV čís. 14 zákona ČÍS Ún/36 sb
~est uZlhv pn .vY'~lzenI do;'Olání za účinnosti tohoto záko~a č i s 155?~' a

1].

~~ i:~~~~jFti :J;fnj~s~nd;J~~;ved~v~?':;~:~~Í I~~:~!~i] d~V~~~~l~~~d tI~~~žěeJ!

~~~;~j~1S!. ;éhc~l~p~á~~~~o op'~e~:wtn,~ul POhlfdáV1kU, ~yf .l
15409.

eru

č·ástkY

jednotlivé
y y sp atny v ruznych obdobích čís.

§ 502, odst. 3 c. ř. s.: i v)'živné upravené smírem jest v)'ži-vným ze zákoilíci.
ve smyslu čl. I čís. 2 zák. čís. 251/34 sb, z. a n. čís. 14842.
jde ° jednotný nárok, .domáhá-li se pozůstalá vdova na zaměstnavateli manželově odbytného a ušlého důchodu vdovského proto, že manžel nebyl .při
hlášen k pensijnímu pojištění čís. 14930.
nárok na výživné vyměřené rozvedené mél'nželce podle dvor. dekretu ze
4. května 1841 čís. 531 sb. z. s. jest výživným ze zákona ve smyslu § 502,
odst. 3 c. ř. s. v doslovu čl. I čís. 2 zák. čís. 251/34 sb. z. a n. čís. 15382.
jde o jednotnou· ;pohledávku, byť i jednoNi'V"é částky vyvěrající z téhoi
práv.ního ,poměru byly splatny v různ~rch obdobích čí ·s. 15409.
oprávnění k němu: přisoudil-li soud zaměstnanci jen přiměřenou mzdu, zjistiv, že plat nebyl smluvně ustanoven, může si do tohoto rozhodnutí stě
žovati jedině zaměstnanec, jesHiže pro povahu práce ,jako nouzové mu pří
slušela vyšší mzda ať podle ,případné kolektivní smlouvy nebo -obvyklo'sti
v mÍ'stě c í s. 15155.
§ 503 c. r. 5.: p'os:ouzeni námitky započtení podle § 88 sm. ř. jest otázkou
práv,ní, ') 'níž dovolací 'Soud mŮ1že rozhodnouti, i když se jí odvolací soud
neobíral čís. 15439.
čís. t: zmatečnost podIe § 477 c. ř. s. viz tamže.
čís. 2: byla-li slyšena Ik důkazu strana, jež v době výslechu neda.konala
čtrnáctý rok stáří, nejde o zmateonost, nýbrž o vadu řízení čís. 14906.
nepr'Ovedl..J]j odvolací 'soud dodate6ně důkazy před soudem prvé stolice,
mar.ně nabízené, poklád3!je 'věc za dostatečně objasněnou jinými ,průvod
ními prostředky, nelze to ·napadati v dovolacím řízení čís. 14906.
jde o vadu řízení, spokojil-li se ,odvolací 'Soud přečtením v~'povědí svědku
slyšených přímo procesním soudem a opakoval-li dúknlZ, provedený rovněž
přímo procesním soudem, ale za' přítomnosti ji'l1ého soudce laika, než který
byl přítomen při vydání rozsudku, v němž se odvolací soud odchýlil od SkUTkQlvých zjištění prvého soudu čís. 14931.
nebyla-li strana při prohlášení průvodního usnesení, nařizujícího její výS'lech
k důkazu, :přítomna, musí býti obeslána se sdělením skutkových okolností,
o kterýc:l má býti vyslýchána; obeslání má býti nzeno na stranu samu a
nestačí obeslání k nt-ce jejíh-o právního zástupce čís. 15065.
jde o vadnost řízení, nastala-Ii 'v řízení před obchodním soudem změna
v oso,bě soudce laika a nebyla-li věc před změněným senátem znovu projednána čís. 15177.
svědeckých protokolů ze sporu rozvodového nelze ,použíti ke zjištěním Ve
sporu rozluko'V"ém místo vlastního výslechu svě,dků čís. 15227.
vydržení služebnosti má obsahově stejné ;předpoklady jak ve sporu o žalobě zápúrčí, tak i ve sporu o žalobě 'na ochranu služebnosti (konfesorní
žalobě); v)'sledků průvodních jednoho z těchto sporů lze použiti ve sporu
druhém čís. 15377.
předpisu § 412 c~ ř. s. v doslovu čl. li\! čís. 14 zákona čís. 161/36 sb. z. a n.
jest užíN 'při vyřízení dovolání za ú6nnosti tohoto zákona č" í s. 15526.
k otázce potřeby opakovati dů!kazy v odvolacím řízení čís. 15561.
Do-volená: záko>nná doba dovo'lené může býti prodloužena třebas i mlčky konkludentními činy; i na tuto delší dobu vztahu~e se předpis druhého odstavce
§ 17 zák. o obch. pom.č i s. 14836.
Dráha: p o v i n n éru č e n í viz 'll á hra d a š k o d y dr á hou.
zaměstna'nci viz zaměstnanec želez,nični.
dOTJrava viz doprava.
košicko-bohumínská: úč. spol. je totožnou s.poločnosťou s b~'v. C í s. a kráL
priv. koši'cko-bohumínskou železnicou úč. spol. č i s. 15336.
Dražba: odklad podle zákona 'čís. 34/34 a násl. a vl. nař. čís. 142/34
a násl. viz zemědělec, nezaměstnaní.
vnucená nemovitosti: byla-Ii .prodána nemovitost stížená knihovním záMazem ~cize,ní neb zavazenÍ v exekuci vedené k vydobytí jiné· -pohledávky
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s Il~obmeze~Ýf!1 prá~~m ~á,stavním, llť\pomine obmezení vlastnictví exek~~u: n~nastay!: anI za?oa z~ěna v rozsahu zástavního práva 'pozdějšího
z~::;td':'ll~ho ven tele, ,'oybrz Jeho obmezené právo na prodané usedlosti
prechazl s obm~zentm. na rozvrhovou podstatu, jež, jako v jiných pří
padech, zastupuje zal\Tazanou nemovitost či s. 15454
nicyotpost yúl?luvy . kni?ov,~ích věřitelů, že jeden z nic'h nebude při exe_
kUlm drazbe podavah, prevezme-li druhý jeho dJuh čís. 15583.
~oud~e ~ražbl~ řídící je~t vylou-čen z výkonu soudcovského úřadu, zúCa&t~l!a-lt se Jeho n:anz;Ik~, dražby jaJ~o podatelka; jak dražebni rok,
~ak I usnves~n~ ,o udeleul pnklepu manzelce soudcově v tomto .případě
Je zmatecne Cl s. 15161.
§ 133 ex. ř.: bylo-li ~a nemovitosti iiž vloženo nucené práva zástavní za
vyk;;riateln.oll 'Pahl~d!1v~uJ nez.koum~ exekuční soud při povalení navržené
drazby am exekucm titul am tataznast dluž·níka s vlastníkem nemovitasti čís. 15101.
§~~34 (2) ex.J.: 'k~nihavní .zápis poznámky zahájeného řízení dražebníhO'
de.1e se na zakla.de soudmha usnesení povolujícího dražbu nemovitosti
čís. 15421.
. '
poznámku zahá,jení nucené ,dražby nelze pO'važovati za knihovní zajištění podle § 265, odst. 3 zák. čís. 76/27 či s. 15676.
§ 139 ex. ř. žádá-li věřitel exekuci dražbou přístupem k určitému dražebnímu řízení, jež nebylo dosud zavedena, iest 'náVlfh exekuční vyHoditi
jako návrh na zahájení samostatnéhO' -řízen"í dražebníhO' čís. 14903.
§.140 ex. ř.: 'ú-Činnast ~sne~ení, jímž exekuční saud vy,laučil dabytek z po_
piSU a odhadu nemovltosh a tudíž z dražebníhO' řízení pro exekuci mahilární vedenou na týž dobytek či s. 15034.
'
.
viz též § 170 ·č Í s. 5 e x. ř.
§ 15? ~(pO!!!1. ods~~) y~':-' ř.): ·nehyla-J.i nic jiného ustanoveno, musí býti
prvm ctvrtma neJvysslho podání hotově u saudu slože:na, třehas budau'
převzetím dluhů vydražitelem zapmveny více než tři čtv1rti-ny nejvyššího podáni č i.s. 15273.
§§ 154, 155 ex. ř.: návrh na zjištění schodku při nejvyšším padání jest
'předčas'ný, dokud nebylo dosaženo nejvyššího padání v apětné dražbě'
určení nákladů na opětnou dražbu není závilslé ·na v}'sledku opětné
d~až~'y; škoda v~n~k:lá ~ín;,!-e opětná dražba vů'bec zůstala bez výsledků,
nalezl k posledm skupme sk-od v § 155, odst. 1 ex. ř. uvedených jež
nutno 'Vymáhati žalabau čís. 14851.
'
§ 170 čís. 5 ex. ř.: věděl-li vydražitel nemovitosti při -draž,bč, že stroje
odhadnuté j31ko příslušenství a s nemavitostí prodávané nejsou zapla'cen~ a že ,p~odatel Sl vyhradil právo vlast,nické do zaplacení, musí mu
straJe vydah, i když exekuční komisař prohlásil, že prodává s nemavitostí i stroje čí ·s. 15703.
,<
nevztahuje se na věcná práva v 'pozemkové 'knize nezapsaná; tato práva
·nezanikají exekuční dražbau, věděl-li o nich vydražitel 'nebO' alespoi1
mahl-li o nich věděti čís. 15035.
předpo'k!adem ztráty prá'va 'k 'nemovitasti nedopouštějícíhO' její dražbú
jest, aby řádně uveřejněný dražební edikt absahoval .nejen výzvu padle
§ 170 čís. 5 ex. ř., nýibrž i astatní náležitosti uvedené v § 170 ex. ř.,
z nkhž oprávlněný muže seznati, oč jde a že se pohrůžka právní újmy
vztahuje také na něho čís. 15330.
§ 172 čís. 1 ex. ř.: ik veřejným orgánům nenáleží odvodňovací družstva
čís. 15441.
posl. odst.: k zachování pi"ednostníha pořadí pahledávek přihlášených
verej,nými O'rgány stačí přihláška k opětné draŽ'bě čís. 15417.
předl;ostnímu uSrpokajení zadrželých příspěvku, jež mají býti placeny
vodmmu družstvu, ,nevadí, že ·nehyly přihlášeny k dražebnímu roku před
počátkem dražby, byly-li jen přihlášeny k rozvrhavému roku čís. 15441.
y

§§ 183 a násl. ex. ř.: nedostatek zpravení spolU\I'lastnika ~~iů.vodňuIe
sám o sobě jehO'. rekurs prati udělení příklepu" i kdyby. byl. J"nym .zpusabem zvědělo dražbě; zrušiti jest příklep cele nemovltosh, ~yla-hv nemovitast draže.na jaka celek a padle týchž dražebních padmmek Cl:;
15186.
d •. I
§§ í95, 196 ex. ř.: pozůstává-li větší čá,st JistotY. zřízené" pJe razlte e~
z vkladních knížek vázaných heslem, musl predrazltel ve lhute § 196 ex: .r.
exekuč.nímu soudu sděliti heslo, jehaž správnast Jest patvrzena pene.:?/
ním ústavem čís. 15613.
§ 209: jestliže jest z kni'havníha zápisu zjevné. že na nemovitosti vázne
pO'hledávka, jež podle nařízení vlády ·Čís. 265/22 sb. z. a~ ·n. !,nahla podléha,ti soupisu a s níž k.nihovní věřitel podle tohotO' predplsu nema!1!
valně disponavati bez účasti zúčtovacího úřadu, budiž tento úřad obeslan
k rozvrhovému roku čís. 15698.
§ 210 ex. ř.: i když ve vykazt1 nedoplatků není uvedeno, které ne~~avi
tO'sti se tykají trhové smlouvy, z nj.c~,ž jso~ převo~,.ní p~opl~tk~ vylme,feny,
stačí jde-li z exekučních g,pisů najevo, ze se pnhlasene prevodm popl.atky t}Jka,jí vydražené ne.moyitas~.i~ ~ í~. 1,49~~.,
'
nepřihlášené úroky z 'knihavne za.llste~e zur.a·C1t:l~e po~le~avky nelze
p'ři'kázati není-li z vý.pisu z po.zemkovych kmh zre]me, ze uroky z pahledávky té nejsou zapraveny čís. 15388.
přednostnímu uspakajení zadrželých příspěvků, jež .:nají, býti plac<:ny
vodaímu -družstvu, nevadí, že nebyly přih.lášeny k ~ra-zebmmu~ ~Okll pred
počátkem dražby, byly-li jen Ipřihlášeny k rozvťhavemu ,raku Cl s. 15441.
zaplatil-li vydražitel 'knihovně zajištěnou 'Pahled~vk~~. kterou 'Př~vzal ~a~
,počtením 'na nejvyšší podání, rpř~d Tozvrh~m .. ?eJvys~l~a podanl" nemem
se tím práva účastníků odkázanych na ner:~ssl poda-nl a nemusI vydražitel přihlásiti onu pohledávku k rozvrhu Cl s. 15462..
.
nedostatečnost př,ihláš'ky k ro.zvlrhO'vému roku, nebyla~h v nI uveden~
výše úroků, přichází-Ii pro přihlášenou pohledávku v yu,vah u ustanavei11
vládní vyhlášky z 12. dubna 1933 6s. 59 sb. z. a n. c I s. 15496.
§ 213 ex. ř.: vymáha.iící' věřitel, jemuž byla p~ilkázána ..k. v'ybrán~.' hyp~
rO'cha ,nejvyššího padá,ní za vydraženou nemovltost ,povJ1lll~mu :p~l,padla,
jest oprávněn k ,podání odporu při rozvrhovém mku v ~~'~lch prava pavinného k odporu a !k rekursu do rozvrhového us·nesem c J s. 14843. ,
nárok z mirnokniha\'niho postupu .přednastí '\ze u~latniti ·při rozv1rhovem
roku proti smluvniku, jenž J11imosoudní~ -postup Ujednal, odp~r.em podle
s, 213 ex ř.. z úřadu nemůže soud_hledeít k tomuto postu.pu u.s, 15023
~xekuční' sa'ud jest aprávněn na odpar zad~~jšíha věřitele zkoumati neplatnost i fOTmálně pravaplarného vkladu CI s. 15307.
neb)rJ-li povalený úv:ěr ZÚpl11~ ~'yčerp~l1, nejsou práva vlastn,íka nem?409
vitasti v ,příóně takto uvolneneha prava zastavmh~ uved;na v §
abč. zák. a §§ 37 a 38 III. dílčí novely k obČ31~s~emu zalmnu zpusobil}:m předmětem e.x~kuce p1'O pahledávky peneZlte; tuto okalnost mohou uplatňavati hyrpo.tekární věřitelé odporem, třebas byla exekuce
pravoplatně povole,na či s. 15573.
. y'"
..
§ 215: byly-li v témže dražebním hzení utvořeny ~. ~e'Jvy?slho ~odam
za rllzné nemavitosti dvě samostatné 'podstaty a pn1kaza1-h prV'?1 s?ud
pahledávku k rozvrhu př-ihlášeno:: nepráve~ z padstaty dru,he. mlS!iJ
z první, měl rekursní soud, VylOHClV pohle?~v;ku z pgdstat y dlUhe, tu.o
sám bez návrhu přikázati z podsta'ty .prvJlI Cl s. 149~6.
§ 216 čís. 2 ex. ř.: razvrh ·neivyššího Ipadaní ~a n.~.;navitosti) převodní
poplatek požívá 'Předn~~tl1ih? rpráv~ zástavmho J1'z v dobe .převodu,
i kdvž ještě nebyl vymemn Cl s. 14 . . 01.
,
'
~.
nára'k okresní nemocenské pojišťovny. na .n~h-r~dl1 podle § 20 zalc ~lS.
221/24 s·b. z. a n. nepožívá předn'Ů'stmho 'paradl :podle § 173 uvedeneh3
zákona čís. 14948.
0

1245

1244
hl dávku důsledkem toho nepřie
.
y
I ' y cl zástavních
hlásil k rozvrhu čís. 14875.
,..
y;
Ob"
lčžení je treba svo en~ vse 1
yy .
' I ' tohoto způsobu z.penezenl nak vy]lmecneml1 zpuso. II Zp~l
věřitelů, kteří až do usnesenI o p~vo ~nl1 práv č i s 15297.
byli na prodáva.ných ~vršcích za~av~lcl : -přednostní (smluvní) právo
třebas vymáhající, \'ěřlt~\, n~uplatf~v~f ~:fObou ;podle § 258 ex. ř. či s.
v řízení rozvrhovem, mu ze Je up a Ol 1
15389.
"' y
1 y,
ud vyloučil dobytek z :p.o.pistl a odú6nnost lIsn.esen}. Jlmz ,~exeKduc~1 bS~h řízeni ;pro exekuci mobilární, vehadu nemovltosŤl a tUdl: ,z raze Il1 o
,
de-nou na týž dobytek Cl s, 15034.
y
robn" živnostník viz exekuce (§ 2051 čís. 6 ex. r.).y,
15511.
D
Y
.. í ráce kona,né v domácnosti druha CI s.
Družka: povaha Jej v 'P
'v,
J
nabýti odevzdáním znameními nebo proDržba: spo.Ječne drzhy spolecne veCl ze
ČÍS. 14892.
,.
,
h la'šením
.
.
I
na1 en"111
_
a § 338 o. Z. VIZ S m o tl v a ,
' .,
dl' § 8 zák. č. 12112,1 sb.
Dříví: nie je prekážkou sníženi~ sml,uVl~eho ,pll1ze~~~e-~gll
1. januálli 19,19, vyl~
z, a n., že strany pozdeJ. so~ l1r~ !1V~IU. tUohoto p.Jnenia' snÍ'že,nie úplaty podl a
•
j. o·' o·la ako al zvysen a
,
čily moznas s lze
~
t t' 1 'n po úpra'Ve
po dr a § 1 a -!1 asi
•.
§ 8 zák. č. 121/21 sb. z. ~ 'fl. m~ze ;sa !l~l1V~LI LlzavrenOll pred 1. januar0111
cit. zák, a to len po hramcu, urcenu s
1919 čís. 15649.
,
.. ní sociální exekuce.
Důchod invalidn.í viz poj i š t ě :rl 1 pen s I J '
'
. vy'slech stran
Důkaz: výsl..:c'hem stran VIZ
;<
IS'k'ý
e
zkouškou kr,ve viz otec nema,nz
.
jinak viz od'volání, dov,o'lá,~.Í.,
Duševní práce viz P? j i š t ě '11 ~ P e ~ s 1
1
1326 o. z.), po říz e n í p o sl e d 11 1.
choroba viz na hra d a s k o y ,
s e z III a m ll, kár n é ,ř í z c 'H 1).
Důvěryhodnost viz ad ry o kát (z á P i s do
Dův.od rozluky viz r o z I ~ k a. y
r
_
žalobnilio nároku VlZ z 111 e fl a Z a 1oh). .
, yy

ných v jedné knihovní vložce, vázne zákonné zástavní právo přednostní
nedílně na všech nemovitostech, i když některé z nich byly později
odděleny z této vložky čís. 15202.
i příslušenství tříletého nedoplatku daříového požívá přednostního práv.l
z~sta'vního jen, bylo-li do 2. let po splatnosti Jmihovně zajišténo či s.
10603.
částka

pHpadající na zvýšení převodního poplatku podle § 80 popl. zák.
pro .opožděné ohlášení smlouvy nepožívá přednostního práva na ,nemovitosti čís. 15654.
'Poz.námku zahájení nucené dražby nelze považovati za knihovni zajištění
podle § 265 (3) zák. čis. 76/27 či s. 15676.
i vnuce-ná správa náleží mez,j zákonné prostředky k vydobytí poplatků
přerušující jejich ,promlčení, byla-Ii poznamenana v pozemkové knize;
přetržení promlčení nastává však teprve okamžikem, kdy žádost o vykon této ;poznámky došla ·lmihovního soudu, nebo, byl-ll knihDV'ní soud
zároveň eXťlku'Č'ním soudem, okamžikem, kdy byl podán návrh na vnucenou správu čís. 15707.
přednostnímu uspokojení zadrželých příspěvků, jež mají býti placeny
vodnímu družstvu, nevadí, že nebyly přihláštny k dražebnímu roku před
po-čát1kem dražby, by;ly-;-li jen přihlášeny k ',rozvrhovému rOKU či s. 15441.
post. odst.: co jest rozuměti výrazem »vedlejší závazky«, nebylo-li Vyslovně ujednáno, .pro jaké (konkretní) vedlejší závazky se jistota' zři

V·

;0

A

zuj~ čís. 15233.
nepřihlášené úroky
.přikáza-ti, není-li z

l§n

z knihovně zajištěIlé zúročitelné pohledá'vky nelze
výpisu z pozemkových knih zřejmé, že úroky z pohledávky té nejsou za,praveny čís. 15388.
zřízením kauční hypoteky pro vedlejší závazky vzniká zástavní právo
po pří:padě i IP-ro úroky nehledíc na to, zda byla vi/slovně zřízena Pf'>
úroky zadržené za dobu delší t.ří let čili nÍc, ledaže by byly vyloučeny
z vedlejších záva-Zlků čís. 15693.
§ 222 ex. ř.: k výkladu či s .. 15432.
§ 223 ex. ř.: účinek převzetí dluhu povinné strany vydražitelem srážkou z nejVYŠŠího podání na závazek spoludlužníkú č! s. 15616.
§ 224 ex. ř.: viz hy pot e k a k a II ční.
§ 231 ex. ř.: by-I-li p:r:o,U odkázání na pořad práva podle § 231, odst. 1
ex. T. podán rekurs, počíná se měsíční lhůta podle § 231, odst. 2, ex. ř.
tep-rve dnem doručení usnesení vyřizujíCÍ-ho rekurs neh dovolací rekurs
čís.

v

,

Erár viz stát
1 ký
Exeeptio pluriut11 concubentium ryiz o tec II e !TI a Jl ': e s .
Excirťdační žaloba viz ž a -J o b ap,] ,d 1e § ~: ev':· r3·4/34 sb z. a n. a další) viz
.
e z a rn ě stll a -n emu (zak. C1S.
.
Exekuce: pro Ť -1 Jl
nezaměstnanost.
y, 14?/34 sb z a n.) viz zemědělec.
roti zemědělci (vl. ,nar. ClS.
..
P
k
'll řízeni viz tam 7. e.
zmatečnost ~lŮcotnost) exe UC~ly {) e ~d-avolávati věřitel, který postup Iprosmluvmho zak,azu.. ,~os!~pU nemuz~ \ roti postulpiteli (věřiteli) čís. 14844.
spise srnlatnost celého dluhu
vedl, am vymah~J1CI ventel v exe uc PŤ.' k.
. Ť
konatelném no aofSI em " l - '
•
o
b I
smluvily-II s rarny 'Ve, vy y .' c l , ,ím úroků jichž 'pla1ebm :lhuty Y Y
í pro případ ,p-rodlel~: dluzmku s ;P aCe~k~lce tVTdí~li vymáhající věřitel v exeurčitě smluveny, ~taCl pr:o 't=:a.~~!I:~I;:OkY. povinným náileží 'pl'o'Vésti s,p~rem
kuč-nim ,návrhu, ze pOV1'l1'lll UZ} II 1 T 'své závazky chtějí-li si vymocI zapadle § 36 ex. ř. v,~ůkaz ,o tom, ze p nt 1
.,
stavení exe'kuce Cl s. 14850.
y'
'oud
ři vymáhání da,ní v 'exekučním nzelll s
berni úřad jako zástupce státu P
ním čís. 14934.
sverenstva č 179/24 sb. z. a D.
kto ,nadobudol podl'a § 3 zák.odna .'?' zr~lseknol oal·'bl·lz:sví čak~tel' nie J·e povi'l1ný
.
k' o fl UelarOVI aJ
~
'.
•,
majetok dnev svere-nS ,Y P
. t k pre dluhy z,omrelého hduclara na
trpef exekúciu, vede-nu ~a. tentohn~a)e 0
"
··1 ych prmpeV'koc- C 1 s. 1494.).
, 1
daniac I1 a soem n
'v
'.
, l' d' j' _ vznikJej v starých k'Ů'mnac 1
súdne (exekučn,é) u;platJl,~'Va'I1le P,~h. ~ ~~'~~ávneho ú'konu, uzavreného pred
rakúsko-uhorskych na zaklade Sll {110m
v

y

v

I

14865.

§ 233 ex. ř.: byly-li. v témže draie'bním řízení utvořeny z nejvyššího
podá,ní za ,různé nemovHosti dvě samostatné podstaty a přikázal-li prvni
soud pohledávku k rozvrhu přihlášenou <neprávem z podstaty ·druhé
místo z ,první, měl reklllrsní soud, vyloučÍv pOhledávku z podstaty druhé,
tuto sám bez návrhu pNká'Zati z podstaty první či s. 14996.
neobsa-huje-li rozsudek, jímž bylo odporu vy,hověllO, rozhodnuti ve
smyslu § 233 ex. ř., mů'že exeku'č,nÍ sou-d rozhodnouti o dbdateóném
rozvrhu jen po novém roznhnvém řízení č i s. 15596.
§ 234 ex. ř.: vymáhající věřitel, jemuž byla přikázána k vybrání hyperocha nejvyššího ,padání za vydra-ze-nou 'nemovitost -POVInnému připadlá,
jest oprávněn k podání odporu při !rozvrhovém roku v mezích práva povinného k odporu a k rekursu do ,rozvrhového usnesení čÍs. 14843.
§ 237 ex. ř.: k výk.ladu čís. 15432.
Dražba vnucená movitých věcí: náraku-m vymáha.iícího věřitele, jemuž byl povolen
prodej zabavených věcí, ač věcí ty byly již 'prOdány ,pro 'pohledáv,l<u
jiného věřitele, -nemůže býti 'na újmu, že vymáhající věřitel nebyl vy-

'.

rozumě'n o rozvrhu vytezku a SVOJI po

soud1lÍm vymáháním dávky z nemovitosti není druhé knihovní zajištěni
této dávky, byla-li dávka již dříve knihovně zajištěna, třebas jen záznamem podle § 38 lit. c) knih. zák. a čl. III. tl'\'. zák. k ex. ř. čís. 15020.
pro převodní poplatek, vyměřený z převodu všech nemovitDstí zapsa-

v

I

Y

I

l

•
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čís. 18: vymáhajíCí strana podala listinn)'r důkaz podle § 565, odst. 3
a 4 c. ř. s., předložila-lí opis vý'povědi s -potvrzením advokáta, že o-pis
souhlasí s prvopisem, a zpáteční lístek opatřen}' podpisem povi-nné,
i když ze zpátečního lístku není patrn}' obsah dopisu, jehož
t)"ká
čís. 15127.
vymáhající strana po-da-Ia listino)" dúkaz po-dle § 565, odst. 3 a 4 c. ř. s.,
předložila-li opís mimosoudní vÝ'Po'vědi, ZlpátečnÍ lístek pod€lpsa.ný vypovídaným a dopis podepsaný vypovída.n)'m, v -němž :prohlašuje, že
výp'.Jvěd' -nebere na vědomí čís. 15007.
§ 3 ex. ř.: k tI'končeni (§ 64 vyf. ř.) 'nebo zastavení (§ 65. vyl'. ř. vyrovnacího řízení 'nelze pří povolení exekuce ,proti dlužníku přihlížeti z úřadu
čís. 15189.
§ 12 ex. ř.: právo volhy má dlužník i při alternativním zmocnění podle § 410
c. ř. s. čís. 15114.
§§ 35-37 ex, ř. viz ž a lob y pod I e §§ 35-37 ex, ř.
§ 39 čís. 1 ex. ř.: k případům v tomto předpíse uvedeným nále,ží i zámi<
prozatimního opatření jako exekučního titulu uplynutím doby, na kterou
bylo povoleno čís. 141889.
čís. 8: důvod k zastavení exekuce je dáu, když pukračovánírn v exekUCI
se pravděpodobně 'nedosáhne takového výtěž1ku, který převyšovati bude
nákíady celé exekuce a netoliko náklady budoucích exekučních úkonú

26. februárom 1919 stranami z ktor', h . d

1919 v t,lad'arsku a druhá' na úze~~' Je n~r~ala bydlisko ·dtla 26. februara
prípustne, haci 5a stra-ny ešte pred II ~~PvU 'b y čejs kOSlovenske j - nie je
dávk
'b'
.'
.
em rom
?4 dOho'dl)"
hl'
,a ma, Y,t zarplatena v československe' mene
~,.'
, zr: po .Jvan I exe.kucneho zálož·ného práva nadobud1 t 'I ,v splatkach, pn zach 0(čl. 22 úmluvy Č. 55/30 sb. z. a ~1.) čís. r5ul~~o pred 26. februárom 1919

9

se

v

-

k ukončv:ní (§ 64 vy,r. L) nebo zastaveni (§ 65' v
V)
,
..
nelze pn pO'\N}!e'ní exekuce proti úpad' v'hl" t" yr .• ~. vy!~vnaclho nzeni
I
Cl pn lze 1 z uradu C I s 15189
{ exek;,cmTI1 tJtuJům uvedeným v § 575 ods
'"
'v,'"
•
vydany o žalobě podle § 1118 b'
'k' v, t. 35' 1. S. nalezl ta ke rozsudek
o c. za . c I s. 1.1328.
jde-li, o .p~av.?:?latný a vykonatelný nárok Proh k . k '
~
vymahaJlcl vente 1 vésti exekuci. podle ~ 126 d t 3° ok urSkOI ~ pods~at:, ,muz e
staty přímo be'
o k
~ k
~, ° s .
on. r. na Jmem pod
a že
k,:- -krytí 1uhů POd=
~ana odpomoc u konkursního komisaře' -nest .~pl~a a ze t;Iame byla h.!etitulu k'Jnklllrsní podsta-ta k úplném
'1
,3:c:-1. po vZ'lllku exekuclllho
musí se správce
rl t t
' u za,~ acem vsech nároků za podstatou
brániti žalobou P~'~l: ~5e~~~u~l~ ts~O 1~3~n2~'t1ivé pohledávky za podstatol:
v".

o";

st~ty

sprá~c~r~t:~l;, s~e sPl~~~~;:n~eb~dj!a~~, ~taií

9

v

§

P:-o v}'živné ze zákona a odškodnění map·želk lodI e
1266 ,~,
obc. zak. za
uslé v}'živné nelze povo'liti exekuci puk-ud "d y P. tk § 1
vinného manžela čís 15357
, , ' J e ocas y sp atné -po smrti po_ked'. bola ko-nkurzná podstat~ odsú~e'ná 'lar' d
'
.
e
proh -ll:j viest' i'lmed' exekúciu čís. 1537~. Jt ° 15 dm a I.1 platlla, možnu
nebyl-h povolený úvěr zúpl'na vy-čer',
.
,
v příčiné takto uvolněného práva zá:~:n" ~heJsou ,~ra,,:a vlastníka nemovitosti
a 38 III. dílčí ,novely k občanskému z:~m 'o u~e ~~a, v § 469 o. z. _a §§ 37
pro pohled~vky peněžité' tuto okO'l
tonu zpusO' J!Y!ll př~dmětem. exekuce
řitelé odporem podle § 2Í3 e ~'tP~S mbolhou uplatnovatl hyrpotekární vě
čís. 15573..
x. r., le a-s Y' a exekuce pravopla'tně povolena
i 'Po
. ll'valení kon:kursu na J'mění al k'
Clove, sp,olečnosti v likvidaci J'e tato "'poc
Ičís.
e-cnolSt15630.
z:p-lJ,sobilá jednati před soud em _(b'"
'"
' ytl uča:stnicí exekučního řízeni)

? zanště,?í Ipohledá'vek stát,ního pOlkladu o nichž rozl, d ,tO v, 1 v,
spravmm uradum platí i v příči v I ' '
" , 10 ova I pnslusl
jišfovacího řízení' předpisy exeku~~í1foo~~,J~l č ~ :r7;~~~nl exekuce neb za"
§ 1 ex. ř.: mezitím-ní rozsudek múže býti exekučním ~'t' J '
.
kladů spo .,
h'
II U em Jen co do- na
jím urČen~u čJ~~. rprl~~~~enyc , niko-liv však pro právní 'pomčr nebo ,práv~
jde~li

V'

,

pl~~ebné príkazy čes:kos-Iovenského- zúčtovacíeho ústavu

~oz]{?u

vyi~ona-tel'no-s.ti,

P}a"vopl;3tnosti a

treba pokladat'

o 't - ' d

)POdl~ r~nevetO,-

M~~~,~~,~}'ml~í~~~~/Xo ~~dZ~ ~e~koslov~nskou r~pu~!ikou a kral'O'~stvo;~"
a podl'a čl. VI zák ČÍS 130 '30 ., p,odla § 1 zak. ClS. 51/30 sb. z. a ll.
čís. 15156.
..
/
sb. z. a n. za tuzemské exekučně tituly

;{~'ží5~ s~ra-ny ~-oh?,u se v ~nesporném řízení shodnouti J že iedlla z '-oiell
. J~evoyacl pnsalhu rpred nesporným soudcem' takov"
".' +
:~ekucmm tItulem podle § 1 Č. 5 ex. ř. čís. 14992'
y smll .les.
CIS. 6: ani vyznače;ním obsahu v odevzdaci listi.
q?hoóa opatřením (rozhodnutím) civilního soudu np~d7:s§taI1,a v~e 6dedlCk~
Cl s. 152-65.
'
C1S.
ex, 1.
v·

,

v',

čís. 16: nález rozhodčího soudu podl § 11
d
'
pojišt'ovací čís 501/17
'~,
,o st. 2 z~.kona o smlouvě
§ 1 6s. 1-6 ex.' ř. čís. 1~1~9. o utratac!h nel11 exekucmm ti,tulem podle
v

"

'

v

roz~odce nemůže na základě- rozhodčího, v "wku kter'
u!ozeno ,zaplatiti
náklady
yvést',' e
bylo
techta ina-kladů čís. 15697.
, x UCl k vydobyti

rozhodcům

řízeni

'ekY~

straně

čis.15219.

_

§ 40 ex. _ř.: kdy lze -vy-hověti ná;v,rhu Ipovinného na zrušení exekuce opře
nému o to, že pohledávka vymáhajícíhO věřitele byla jeho věři,telem
zabavena a tomuto věřiteli ,přikázán-a k vybrání, a že tento povolil povinnému seč'kání čís. 15213.
§§ 42 a násl. ex. ř. v,ilz odklad exekuce.
§§ 47 a ná,sl. ex. ř. viz Ipřís'aha vyjevovací.
§ 54 čís. 3 ex. ř.: vymáhající věřitel, který ,vede exekuci na pozemek přidě
lený a zatížený zá-kazem zcizení a zavaze'ní (zák. čís. '93/31), musí
tvrditi a pr,o'kázati v exekučním návrhu, že jde o půdu nabytou ke stavb~
vlastnkh rodinných obydlí čís. 14'933.
vymáhající vě-řitel musí v žádosti o povolení exekuce (-nuceným zříze
ním práva zástavního) uvérsti a p,rokázati, že vyrovnací řízení by-lo již
ukonče-no nebo zastaveno, jinak jest exekuční návrh zamí-tnouti, třeba-s
poznámka zahájení vyr-ovnadho řízení byla -již v den, kdy bylo o žádosti soudem rozhadO'vá\no, z knih vymazána čís. 15189.
v návrhu -na povolení exekuce zabave-TIlm ·nároku povinného proti dobrovoll11ému dobročinnému (podpůrnému) sp-olku z důvodu jeho členstvi
II tohoto spolku jest hledíc k ustanovení § 290 čís. 1 ex. ř. odůvodniti
a po Ipřípadě i osvědčiti, že nej-de o podporu nezabavitelnou podle uvedeného zákonného předpisu čís. 15354.
viz též 8 2-95 ex. ř.
§ 55, odst. 2 ex. ř.: vY1máJhající vě'řitel musí 'v žádosti o povolení exekuc.:
(nuceným zříze.ním práva zástavního-) uvésti a prokázati, že vyrovnací
řízení bylo již- ukončeno nebo zastaveno, j'inwk jest exekuční návrh zamítnouti, třebas ipoz:námka zahájení vyrovnacího říze-ní byla již v den,
kdy bylo o žádostí soudem rozhodováno, z knih vymazána či s. 15189,
§ 79 ex. ř.: exekuce na zá'kladě exekučního titulu jugoslávs-kého (úmluva
čis. 146/24 sb. z. a n. čl. 39 a 41) Č is. 15575,
§ 80 čís. _3 ex. ř.: vykonatelnost řišslko-německého rozsudku, určujícího nemanželské otcovství a ,odsuzujícího k plnění výživného čís. 15019.
vy:jconatelnost říšsko-;německého rOz'h.odčího výroku v 'Hašem státě P~)-'
suzllje se dle našeho dvilní-ho řádu soudního čís. 15118.
rozsudky maďarskýoh súdo'Y nie sú vykonatel'-nými v čs. republike
čís. 15336.
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§ 88 ex. ř. viz z á s t a v II i .p r á v o v fl II cell é.
z á z II a!TI j e 11 o (§ 38 c kn. zák.) viz z á s t a v II i p r á v o v II ucell é.
§§ 97 a násl. ex. ř. viz spr á va v II II cell á II e rn o v i t o s ti.
§§ 133 a násl. ex. ř. vi.z dra ž b a v II II cell á 'll e m o v j í o sti.
§ 140 ex. ř. viz dražba.
§ 251 ex. ř.: věci vyloučené ~podle § 25-1 ex. oř. z exekuce mohou býti dány
smlouvou platně do zástavy, avšak jejich zpeněžení nelze provésti soudní
exekucí čís. 15408.
.
usnesením exekučního soudu, jímž hyl zamítnut -náv,rh povinného na
vyloučení věci z exekuce podle § 251 čís. 6 ex. ř' J je soud vázán při
vyřízení stejného -návrhu na vyloučeni z téhož důvodu, nebyly-li uplatněny nové skutečnosti, opodstatňující závěr, že jde o 'Věci uvedené
v § 251 čís. 6 ex. ř. či s. 15006.
z exekuce vedené ,proti rna.J.oživnostníkovi jsou vyřJaty psací stroj s pří
slušným stolkem a přístroje .pro účetnictví čís. 15568.
§ 252 ex. ř.: účinnost usnesení, jimž exekuční soud vyloučil dobytek z popisu a ,odhadu nemovitosti a tudíž z dražebního řízení, pro. exekuci mobiliární, vedenou na týž dobytek č i s. 15034.
stromky, pěstované pachtýřem n.a zpachto-vaném pozemku ve školce,
jsou až do jejioh odděleni částí :pozemku čís. 15532 ..
§§ 256 ex. ř. a násl. Viil dra ž 'b a v n u cen á m OoIV i t Ý c h věc i.
§§ 290 a násl. ex. ř.: 'P o' ž á r'n í .TI á hra d a viz tam ž e.
Exekuce na platy (zák. čís. 314/20 sb. z. a -n.): ,př(platky k pensijnímu -důchodu,
poskytované bývalému z,aměstnancí jeho bývalým zaměstnavatelem
z důvodu jeho dřívějšího zaměstnání jsou výslužným 've smyslu '§ 2,
odst. I a za'bavitel'l1é :pouze do třetiny čís. 15153.
dlužnÍ-k nemá 'nM,ok, by požíval zároveú jak ex,istenčního minima, vyúatého podle § 2, ,odst. 1 zák č. 314/20 z exekuce, ta:k i pensi}ních dů
chodú, jež jsou Ipodle -§ 46 zák. číos. 26/29 neza:bavitelné, a aby takto
měl ve skuteč-nosti dvě existenční minima čís. 15-153.
a zák. čís. 205/33: pro použití § 2 jest rozhodna jediné doba vzniku
závaz'ků či s. 15356.
a důchody, vyplácené nositeli veřejnoprávního pojištění: pří exekuci
na důohody, jez dlužník dostává od několika nositelů :po}ištěni (revírrm
bratr~ké poklaJdny a úrazové rpojišť.ovny dťlnické), jest jedno-tlivé dů
chody sečísti; je~li, u takových důchodů existenční minimum vyňaté
z exekuce upraveno rŮlzně, jest exekuci povoliti s ,ohmezením dlužníku
přiznivějšim Čí:8. 15055.
dluž·nik nemá nárok, by požíval zároveň jak exis,tenčního minima, vYi1atého podle § 2, odst. 1 zák. Č. 314/20 z exekuce, tak i pensijních dů
chodů, jež jsou !podle § 46 zák čís. 26/29 nez~bavitelné, a aby takto
rriěl ve skutečnosti dvě existenční minima čís, 15153.
na výměnek (zák. čís. 66/25 sb. z. a .o.): platí aj o exekúcii na právo
požívacie, ktoré si rodičia pri odstupe neJmutefnosti vymienili ku svojej
výiive -6 í s. 152'6'9.
§ 294 ex. ř.: aj Prl exeikúcíi ·na. rpohl'adávku pri:8údenú titulom 'náhrady
škody, z3Jprí6nenej po'rušením povinnosti prihlásiť zamestnélJnra k penzijnému poisteniu, treba ,použiť ustanovenia § 46 zák. čís. 26/29 sb. z.
a n. čís. 15346.
zabavitelnost Inároku společenstva (zákon čís. 70/73 ř. z.) na doplatky,
k nimž jsou členové společenstva padle stanov (zákona) v případě konkursu (likvidace) povi'nni, i mimo případ konkursu ne-bo 1í'kvidace čís.
15393.

§ 295 ex. ř.: nemaže byt povolená exekúcla zabavenín! pO,hl'adá,vl~y.'
ktorÍ\ má dlžntk proti štatu ak v exekučncl žiadosti me su uVe~e,!le
všetky okolnosti podl'a ~dst' 3 § 1 vl. nar. čís. 234/34- sb. z. a n. CI s.
15370.
. .
W d·h dipro zabavení zvláštního honoráře clena opermho SbOfi! ara n,1 o v
vadla v Praze za .představ,ení hraná vpřes počet ~ahrnuty vv, pe~~~~3 mesíčním ,platu, platí dvorsky dekret CIS. 291/38 sb. z.s. c I s:,
d "nou
§ 296 ex. ř.: na vkladní knížku, zabavenou -P-o.~eJ,;96 ;~\ ~., ~Y"':udu
v . ,knnnému organu a složenou tímto pro vyma aJ\-cI o V~f1 e e, ~ 296'
vésti exekuci pro další poh'ledávky j~n i~.i!m ,~alba~emm po~11 ~ dl'
odst. 2 ex. ř., t. j. poznámkou na sepsanem JIZ za]emmm prota o e po e
§ 257 ex. ř. č 1s. 15076.
,,
,.. .
".
. kulovanou vkladní knížku: exekuční soud nemuze ,nandlt., penezmmu
na V~~tavu jako půddlužnikovi, by vyplatil vymáhajícímu věřiteh vklady"ne-

lJe

hledíc k vinkulad čís. 15385.
v
,' t
,koho byly
smeneč,ně nriginárním nabyvatelem sme-nky nenl en, pro
směnky exekučně zabaveny čís. 15406.
_
.
vb I
kdy není vymáhající věřitel, k jeho,ž ná:v!l1U byla ~ab~ve~a, a tem~~. ra~
přikázána k vybrámí pohledávka ze smenky, 'Ůfpravnen
smenec e
lobě č 1 s'. 15529.
vi7. též exe,kuce berní.
§ 307 ex. ř. vj,z složení na soude.
,
§§ 308 a násl. ex. ř. vi:z IP řl k á z á.fl í P,?? led a v ~k
§ 32Q ex. ř.: exekuce n~ po?.J~d,ávku z?-llstenou kaucm ,hylpo-tekou po
příklepu zavaz5né nemovItosti CI s. 15416.
. ,
v, d f
v.
do vt
exekuce nemůže býti právo 'Povmn~ho ,~a~ ~ I
,~ ~~~Iáj:~í r~l~~~~v~~íhe: řízení pro ztrátu v;kladní ,knížky $pontelm C I s.
v

r

v

15236.

na požívací právo vitz tam ž e.
_
-

v, '
,d .
dl §§ 332 341
§ 332 ex. ř.: nelze zpeněžiti exekuc.mm ,p,rů. el em. po.' ~ , 1-4983
ř koncesi k prrovozu dopravy motŮ'rovyml -vozidly c 1 S. . , '.
ex. ~
ř • exekuční zástavní právo nabyté na nároku povIO:neho !arko
~e~~;n::~ ,~poleční'ka na vydání H!kvi'~a:čniho ,po:í1~v:S~ v~z~~hui~~a7ke na
jeho peněžní hodnotu staJ?,~:v~nou na}e~em :oz .oaclc 1 ,c . ,§, 332' 341
§ 341 ex. ř.: nelze iZJpenezllÍl exekucnl'fl:1, 'P~odel~.m IP.??le §
,
ex. ř. kOlncesi p:r:ovo:zu 'dQpravy motorovynu vo::~d:y Cl s: 14983., .. '
§ 3:50 ex. ř.: na základě rozsudku, jímž. bY!Ok zJ~ste~~l~~;~Ů' s~Jre~~,~~~1
strany na určitou s'lužebnost, lze vymocI exe UCl v
,
~ á!h';
"~' třeba aby v exekučním titulu bylo vysloveno pr~,o v~m ayaJmz J e ,
, "
t k 'h nrráva po pf1pa-de POiVIllciho věřitele žádati o kniho'v~1 z~'P~s "a, ove o ~J-'''
,
nost žalovruného trpěti takovy zapls c I s, 15607..
~ , '
§ 353 ex ř· podle tohoto ,předpl'sU jest vésti exek~~1 t~ t';Y!f1-.0ze~~2~~
ro'ku, by ·,dl~·žník z,rupla'tLl ,peněž.itou pohledávku oso ve ,'re I v~ 1 S.
d :
ex ř' zřízení pře c h o -rl n é překážky (lesenl) Ipn p~ove em
,~,ře~~~vbY' .st~ve~)llí~ ú~~em schválené ,nezakládá podsta~ný zasah do
služebnosti trett osoby c 1,S. 15572.
.
§ 356 ex. ř.: případ opětného zřízení dří~,ě-i.Šího. st~vu, ,byl?-h ve.:ce~~~-,
ním titulem prozatímní opatření zakaZUjlCI zoze:nl g'porne veCI ,c I .
v

14874.

,.

. bT

1 ěna jen

~d~~8 s~Xi.n~~r~~~~m~~~a~tň~f:t:u 2s~~I~~toe~:~~g~~F:?~~~laJk ~l~e S~I;latňovati
jlflt~esse kdykoliv i před zahájením ,exe.k~~ev' ~ I s. 151,14.

§§ 370 a násl. ex. ř. viz ex e k u c ~ z a,pst ovvac 1.,
78 a násl. ex. ř. viz pr,ozatlmul opatrrenl.
§§ 3
, "
15212
zaj'išťovací: 'k v~rkladu § 371 čÍ's. 1~ ~x. r. CI S.
,
.
,
··'tV'
'v'
ne'ho'
lze
I'j vestl 1 podle soudmho smlru
.
_
k zajls em vyzlv
ClvHni rozhodnuti XVIII.

C' 1·

s. 15544,
79
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zák. čís. 4/31 sb. z. a n.: exekuci k zajištění výživného lze vésti i podle
soudního smíru čís. 15544.
záz~am exekučníh? práva zástavního (§ 3-8 c) kn. zák.) viz z á s t a vn í
praVD 'Uuce'oe.

Exekuce b~mí;. hoci, je, ev. ;plate~nej z~pove?i ~vedené aj oznámenie, že štát (da!lOvy ventel) Je oprav-neny pohladavku - -po výšku vymáhaných nedOiI:Jat~ov -

vyb~ať, daň.ový dlž,ník je oprávnený domáhat'

5a

sporům

slozen;Ja zabave'l1~l po·hl'a,dávky II súdu, jestli mu dotyč.ná. plateb-ná zápov..!d s uvedenym oznamemm doručená bola pop o d a II í žaloby
či s. 14970.
i při za~avení ,\:kladní .k~íŽ'~y. pro dlužné daně nenabývá stát sarnostatneh? prava a naroku, nybrz Jenom tolik práva nároků kolik příslušelo
po'vHmému jako věřiteli čís. 15460.

'

ak ~rár poradom be~nej exekúcie zabavil 'pohl'adávku, ,na krytie .kto.rej
dana bola zme'llka, tuto zmenku všatk nezabavil a da-ňový dlžník zmenku
po z3Jbavení pohl'adávJcy previedol na iného, možno neplatnosf tohoto
prevodu (odst. 1 § 383 zák čís. 76/27 sb. z. a n.) namjetat' každému
občians:koprávnemu nástupcovi dai1,ovelio dluž.níka a tomu zmenkovo,právnemu nástupcovi, ktorS' vedel, že ide o kryciu zmenku a že jej
1,?,r,evod ,sta! sa po zabavení pOhl'adáv.ky, na k<rytie ktorej bola daná
CI s. 15646.
v, spore, daň~,vého d,[žnj.~a ,o ,dobytie pohradávky, ktorej -S(j. berná cxekuc~a tyka (§ 387, za-k. CIS. ?ti/~7 sb. z. a n.), možno spomu otázku, uo
ake~ mnery hola tato - perIOdicky splatná - -puhl'adáv-ka (arendovné)
zabavená, riešiť zp-ravidla len pri účasti eráru v spore čís. 15646.
. keď je v :plate?'n~j zá~o'v:edi podl'a §, 383 zák. čís. 76/27 sb. z. a n._ výslovne uvedene, ze erar Je opravneny zabavenú pohl'adávku i s prí:padným! ú~okami vybra,f až po yý~:ku yyymáha,ných dai10vých nedopla-tkov
s pn~I1!~en.sevon:, !f1a ~o te~ Isty llCliflOk, 'Ulko keby 'bolo došlo v súdnej
exe:kucl1 aj k pnkaza-mu naroku k vybraniu Čl s. 15646.
v sporr~ daho~v~'~'o ~lžI:íka ? dob.ytie pohl'adáv,ky, za!have.nej erárom
v ~e:neJ exekucll, ma sud z uradnej pnvmllosti vyzvat' žalovaného poddlzmka, aby o.poveda! eráru (exekučnému úradu spor) odst. 3- ~ 3--87
zák. ČÍS. 76/27 sob. z. a n.) čís. 15717.
~
politická: vykolnatelné platební výměTY a v)lkazy nedoplatkťl vodních družs!ev ~e vyko-~á.vaU jen ;po~it~ckou, exekucí, pokud t.c nařizuje zvláŠrtn!
,!?:ed:Pls; 'na ve Cl TIlC nemem, ze vykaz nedoplatků hyl Otpatřen okresním
madem dolož-kuti vykonatelnosti čís. 15668.
Exekuční prodej viz dra ž b a.
ExteritoriaIita; osob-a, ktorá má právo exteritoría'iity ,po-dl'a medzinárodného práva
nie je podwhená pravomoci esl. súdov - nad rozsah § 9 Osop_ ani v ton;
prÍrpade, ked' je žalovaná ako právny nástu,pca čsl. štátneho občana č i s
15713.
.
Existenční minimum viz ex e k u c e (n a op 1a ty).

film zvukOVý viz a u t o r s k é P r á v o.
,.
' ,
.
záFinanční prokuratura: pokud nemusí finanční prokuratll~a b~h obeslana l~k~ \1:)stupkyně vodohospodářského fundu k jednání o nahrao.u za vyvlastnene
zemky k stavbě údolní přehrady čís. 15168..
••
pokud jí přísluší zastupování nadaCI,. nespravovanyc I1 b ezpr ostredne státními
úřady é í s. 152:10.
. ' .,
firma: o d š t č p n v z á vod VIZ f I II a I k a.
,
,'y
:
_
nájemník,' jeĎž najal místnosti ,k účelům byto-vym, ne?1 yO~raV'l1en, Inevym,nil-li si to smluv<ně, použíti vnějších ploch domu k l1n:tlstel11. t~?ule'k (~1fmy)
pro jiného, byt' člena rediny, hy~d1icího s '.líf!1 v demacnosŤJ C 1~: 148;)4. "
s hlediska nezákonnosti nelze prezkoumatl usu-dek soudu, zda tl~my se Jd
sebe zřetelně odlišují čí ,s. 14882.
,y
. ,•
T;!,
rozšíří-li společenstvo .předmět po?niku o nave od~7.tVl, c\'Unost1,. ,\ ~~adule
zásada pravdivosti společenstevní fmny, aby toto roz Sirem bylo vyjadreno Ve
znění firmy čís. 15t-.! 1.
viz též pod P i s.
fi'skus viz stá t.
..
'
Fond zemský: jak da,lecey je, nema,n}el~ký ?~ec :~c:vi,nen hrad1t1 zemskemu fondu
náklad vzešlý ošetrenlm a lecemm dltete Cl s. ,l 5060,'
,
v
jest ůiprávněn domáhati se na dě!ech náhrady le~e:h~ych nakl~~u, J~z V)~~l
ložil na ošetření jejich nemajetneho otce ve v:reJn~ nemoemc!;, predpI;,....ITI
§ 5 zák. čís. 19/88 z. Z. pTO čechy neni vyloucen narok podle § 1042 o. z.
čis.15067.
.
. k'
pensijní viz zaměstnanec železn'i-ční',os?ha ;P,ra'V'nJ~1 a.
pokud nemusí finauč-ní pr-okuratura [být obesla,na Jako zastu,pkyne vv? d oh o s·p o d á ř s k é h o fon d u k jednání o náhradu za vyvlastnene pozemky -k stavbě údol,ní přehrady čís ..1?168.. " .
fond pro opatření oS ~ roj e n Ý c h h n?) 1 v ,v. likvidaCI zanikl Hkvidaci skončenou dne 31. pros,l11ce 1933 a nemuze by tl spornou stranou č'Í s. 15506.
forma: -n tál' S é 11 o s;p -i s u viz not á ,ř s k Ý s p i s.
"
_
prejavy štátnych o'fgáno'V i vtedy, .k~d' štát '~ystupuje ,3!k~ smluv,n~k,~ prevodzova'ni sv oj ho obchodného pO{l:nlku, mUSla sa stat plsomne, mac štát
neza,vazujú čís_ 14913.
,
služeb-n)' pomel' vzniká ,aj be.z fo~malneJ smluvy. už tým, že za:nestnanec &a
dal k dispoúcii zamestnávatel'ovI, ktory 111m disponoval tak, ze mu ip.nkazoval -prá,cu čí '5. 14964.
,
,
závazek rukojmího' a plátce vyžaduje ke své platnostt pls~m,ne formy; hyl-l~
závazek ten učiněn zástupcem, jest třeba, aby I zmocn:n~ k podStO~p~1I11
závazku stalo se písemně; bez 'Zachov~~Í té,t~ ~ormy vzmka.p;Ů' ~'ukOJmlho
a plátce jen závazek rnaturální, jenž mu ze byh zalob.ou vymahan Jen ~eh~y.
hyl-li rukojmím. a plátceo; pí,se}-ry'nč schválen, a to len v rozsahu, v lakem
došlo k .písemnemu schvalem Cl s. 15133."
.
ked' rozhodčí sud ca _ použivší oprávnema, danehe mu smluv,Ol: o J;ozhod~
čom súdc _ ,ptrenie-sol svoju funlkci'll na inú oSlobu, potr~bny Je plsomny
prejav te.jto- osoby, že funkdu pdjím,a čís., ~5l!91,'
,
projev vůle společnosti s r. o. nemUSl se '~tah v 1P1semne forme 'prortokolámí
o'

y

°

k

l

y

:r':ii

il

fami matrika "iz dl t ě.
Feriální věci. viz rp ráz dni n y .g o u dní.
Fideikomisámi substituce (smluvená): př~pustnost její t. zv. dědickou dohodou
'č Í s. 13399.
nepd-či se".§ 9ť? kui!:. z~k., rpovoH-li s?u~ vklad smluvfiíhLJ zástavního práv-a
?a nem~vltostJ zahzene smluvenou fldelkomlsární substitucí s obme,zením
ze se pravo to 'v.kládá bez újmy práv svěřenských nástupcll čís. 15399. '
j~e .0 !i~eik:O'misár~i ~l~bs~tuc~ (fid:i~ommissum elus, quŮ'd supererit), omezil-li }u~ta':ltel v ~av~h pred~lho dedlce v nakládání se zanechaným jměním
a ,~tcll-h sa~! v ja~e~ P?meru mají pudíly připadnouti podděcticllm a kdo
ma nastouplŤi na mIste predemřelého pOddě-dice čís. 15655.
.Filiálka: o op r á v Ii. ě'll í k e s.p o r II (op a s i v n í) viz tam ž e,

čís.

15194.

,

Formální vada (§§ 84, 85 c. ř. s.) viz o,p r a v a 'p o -rl a: 11
Funkcionář obce viz ob e c.

,
l.

Havarijní pojištěni viz :p o j i š t ěn í s m I u v n í.
Hmotné odevzdáni viz pře vod v 1 a s t'i1 i c tví.
Hodnota viz c e Ii a.
_
předmětu sporu viz o cen ě n í.
Horní'k: pokladny bratr-s-ké viz tamže.
,
.
Honitba: řádnému soudu nenáleží přezku-m 'výroku smlUV~lh? ho.nebmho soudu
v otázce kdo jest stranou podle §§ 45 a 46 honeumho zákona ze dne
1. če/vna 1865 čís. 49 z. z. pro čechy čís. 15322.
79"

.1253
1252

Hory·• dohod a, Jl?:
.. ' se vlastník nemovitosti vzd 1
za sebe 1 své, právní nástupce náhrad
tostech dolovaním, váže právn' ,'t Y

zemkově knihy čís. 15372.,

1

~

.

ť

'plO 1

m.aji~elůrn důlní propůJčky

Sk?4 Y vzmkle mu na Jeho lnem OVI-

nas ,upce Je 10 jen, byla-li vložena do po-

bylo-liveoáno
k 'postavení
budov'
dovu
smyslu
§ 106 hom
~kv.dOl'
II nim poh. stavební povolení J·de
.al b I
za . 1 tehdy,neby'l
r·
t
'
o ou{ yo nanzeno čís. 15372.
a - 1 DOS avena přesně tak,
V<

-

'.

J
majitel dolu jest povinen také k

ním, j~.g!liže bez oprav
do.!ovamm či s. 15372.

těchto

1

ranem ,Šk?d, jež nezipůsobil ·dolováe ze provesh opravy škod způsobených'

d tu.

škod On

?dklizení stavby, zřízené podle § 133 hor'
'v
o
Jen na dobu p.rovozu horního .pod·k . z~k. k ucelum horním a povolené

prppůjč,ky,

sO~l~~do

~e

před

h?rní,
i kdyby jina'k
ne ze
domáhati
zánike'rn
um
l 54 vzmkl ze stavebního povolení
vecny narok na odklizeni· stavby ,.
. t'Y
CIS.
99
VIZ ez po~kladny bratrské
.
HOS~odářské
družstvo
v,jz 's IP {) leč e n ,~ t v o výrO'bni a Ilospo·da·r'ske·.
Hostinec s
bol
, ry ovem viz v ý.p o v ě ď.
HOStinsk.y a,ručení 'pDdle § 970 ·0. z. viz n á hra d a 'k d
s o y (rl1zné).
o VIZ p'ríkaz.
Hr b
Hromad~ ;almi viz s p o leč e ln s t V o.
Hr.ornadent nároků viz d o vol á 'n í (
Hromadná smlouv
.
§ 502 odsl. 2 c. ř. s.).
H
.
a VIZ smlouva kolektivní
yperocha VlZ dra ž b a (§§ 213 234
'
.
Hypoteka:
vnucené
d raz b· ar.).
_
bll"
vnucená ne
't
.
y _ 1 povolemm záznamu zásta 'h
.'
v m o v l O g t I.
odst. .ltII. vyr. ř. uher,., jest takový :n~z~a:l\parV~tl' pO,rus;'fl velící předpis § 18,
spraVl I é í s. l4896.
, p r a v f l l a neplatný a nelze ),ej

při

dražbě vi~

:X

kauční:

vklad práva nad-zástavního :na úvěro
exekuce na Ipohledávku 2a(šC I ' k ,'" -"Oll hy,poteku čís. 15048.
zené nemovitosti čís. 154/6. eJ;lOU auan] h)'lpotekou po příklepu Z'3'Va'
n~byl~li

povo'lený úvěr zúplua včell'
','
Vlt?StJ ,V příčině takto uvolněného ~~~' 'neJsou p,rava vlastní'ka nemoubc. zak. a §§ 37 a 38 HI d.IV'
IP ava zastaviOlho uvedená v § 469
ly' m ,Y
CI novely k občan
,~re d m.etem exekuce pm Ipohledávk
,YV' '~ k'emu za'k onu :z.pl1sobiwplatno.vah hyrpotekární věřitelé d
y peneznte; tuto okoJ-nost mohou
e~,eku~e ',pravoplatnč po'volena čOl t.°~~~fodle § 213 ex. ř., třebas' byla
v

- -:-

•

znzemm
kauČ1lÍ hypotelky pro vedl ·v, zavazky
.po
vzn'k'
' tavní právo
, .'př"p
r a dVe I. pro úroky nehledíc' e'JsI
t
.
, ' ,1. a zas
uro'ky z.~,?rželflé za dobu delší Hí 7:t č~,J- z~a hyla vvyslovně zřízena ·pro
z. ve~l"elslch závazků 'č í IS. 15693
I I mc, ledaze by byly vyloučeny

~;z t:z dra Ž b a (§ 216, posl. ~,dst ex ř)
strnu aruu (§ 222 ex. ř.) viz d raž·b a .(§
vlastn!cká: zákaz nakládaŤ! hYlPotek~u i
,Y esex. r. .
P-:l hY'Potece ve veřejné kmze po~na~::' 1 t p~~e § 469 a) obč. zák
nich stran a Jejich právních nást~
~n, plMI Jen v poměru smluvb I'
,
pell CI s. 15305
11~ Y;I~ 1 půvoleny uvěr zÚtplna V čep á
.
,
vlt~sh
y příčině taktů uvolněné?o ~,n, nejsou
I?rava vlasbmka ne moobc. zak. a §§ 37 a 38 III d.lv
piava zastavmho uvedená v § 460
bT
Yd
Cl novely k občansk'
,
,~
I ym Ipre metern exekuce r
1 Id'
. emu zakanu z.půsohou uplatňovati hypotekárn~ \?ě~f ~,e ~v,ky peněŽité; tuto okolnost mobyla exekuce pravoplatně povole~ae Zí ~.0~e5~7~~dje § 213 ex ř., třebas

222· ')
v

v

]

Ideá~i p.odil viz s IP oJe č e n s tví S t a t k í'!
Identtta sporneho předmětu viZ
. ' ,10 z e op rez ahá jen á, rozsouzená.
y '

Indosament viz smě n k a.

Interese: podmí,nka 8 368, pdst. 2. ex. ř. musí býti splněna jen, kt~yž. se interese
u.platií.uje u soudu exekučního, jinak lze uplattlovati interese l(dykoliv i před
zahájením exekuce čís. 15114.
Invalidní pojištění viz p o i il Š t ě oll í s o C i á ln í.

.Jatky: prohlidl:a masa nařízená úřadem a vykonaná úřednim i činiteli ve veřejných
jatkách není použitím jatek soukromou osobou (řezníkem), jež tuto zavazuje ,le placení jatečných paplatků čís. 14840.
Jazyk: advokát sa nemá spokojil s prostou informáciou kiienta, že mu patrí jazykové právo menšiny, ale je povinl11~' vyžiadat' si podrobnú informáciu o skutočnostiach, na ktoré klient toto svoje ,právo zakladá, a skúmať, či sú dané
podmienky menšinového práva; j(ed' i potom nie je celkom jasné, že klienom
tovi menšinové .právo ,patrí, má ho upozornif, že po-da-nie v me'l1šilnov
jazyku bude súdom prÍpaJdne odmietnuté; jestli tak advokát neurobil, nemá
právo požadovat' od svojho klienta ani nahra-denie hotových v~,davkov spojen~'ch s ipodaním spisu, ktorý súd lpre nedostatok menšinového práva od-

nájemniků

mietol čís. 15080.
Jednání na ok" a ochrana

(§ 20 (2) zák.

čís.

48/23 sb. z. a ,ll.) viz

tam
jde-.n ž ae. odporovatelná práv-ní jednání úpadce .před konkursem učiněná na
oko (§ 916 obč. zák.), lize jim odporovati bud' podle předpiset o o.&půrčim
právu v konkursu anebo žalobou o neplatnost simu-lovalllého jednání čís.
15086.
viz též .p
Jednatelstvi bez

řev o dvl a s t'n i c tví (k z a i i š t ě n í).

příkazu:

obč.

jak je posouditi s hlediska §§ 1036, 1037
zák. nárok
proto, by chovanec zbavený pro chorohu
choromyslnýoh propuště11 čís. 15467.
_
§ 1041 obč. zák. víz versio in rem.
_
§ 1042 obč, zák, viz n ák I ad.
em ve smyslu 196 ex.
Jistota:
jistoty
z vkladních :knílŽek vázan)/ch heslem, musí předra,žitel ve. lhůtě § 196 ex. ř.
exekučnímu soudu sdě.!itl heslo, jehož správnost jest potvrzena peněžním

advokátův za práce podniknuté
ú.plně svépráF\l·nosti byl z ústavu

pozůstává-Ii větši část

zřizené předražitel

~

ř.

ústavem čís. 156,13.
jinak viz O' d k j a d e x e k u c e.

Kampeličky:
čís.

ve smyslu

8 8 vl. vyhl. čís. 59/33: jsou jimi

i

společenstva

s, '. o.

15496.

Kancelářské práce: jejich pojem čís. 15036.

Kancelářský zaměstnanec

viz poj i š t ě n í p e Jl s i .i 'n í.
Kandidát advokacie viz a d v o' kát.
čell
Kapelník viz pa j i š t ě,fl í ;p e·n s i j n í.
Kapitalisace viz pojúštění smluvní (na tivat), proml
Í,
Karlovarské suchary viz s o u těž n e k a 1 á.
Kárné řízení: a d v ok á t i viz a d v.o kát.
kárné nálezy, vydané podle záknna čís. 147/33 sb. 7-. a 'O., nemohou b~,ti
přez,koumány řádn~'mi soudy ani po formální, ani po věcné stránce; přísluš
nost řádných soudů nelze tu dovoditi ani ze zákona ČÍ's. 217/25 sb. z. ar..
čís. 15144.
napadl-li
zaměstnanec obce usnesení O'becního zastupitelstva, jímž byl ze
služeb abce propuštén, správním pořadem pro neplatnost, nemůže se domáhati na soudě ;přezku mU platnosti tohoto usnesení, dokud O' tom nebylo
rozhodnuto s konečnou ,platností pořadem s:p,rávním či s. 15154.
ve věcech kárn~rch prati dělníkům a zřízencům O'bce pražské rozhoduje disoiplinární komise konečným způsobem čís. 15538.
soudy nemohou přezkoumávati po stránce věcné disciplinární nálezy, vydané
proti obec.ním úředníkům, ustanovený',ffi II obce ,podle předpisů vl. nal'.

čís. 1 J3/26 sb. z. a n. čís. 15559.

1254

1255
vládní ~omisař j~st ?práv-nyěn k vy?állÍ propouštěciho nálezu čís. 15559,
sou~Y jSou. opravneny prez~ouma,:,atJ kárné nálezy disciplinárních sb-oru
v

v

proh v~elezOicmm zamestnanc,um, Inejde-li o 'při-pady uprave-né zvlášf záko_
nem CIS. 147/33 sb. z. a n., Jen po stránce formální čís. 15288.
l{artely: ~ojem kartelov~ch S~I.llV; nesplnění formálních náležitostí přede,psaných

v ':) ~2, ~dst. 2 za,(~}J1a CIS. 141~33 sb. z:,ya ·11. n~má samo o sobě vzápětí
:nep.la;tno;t ~artelov~ v~m!ou,,:"y; UJ!11uva, jlZ Se nekdo zavazuje k zastave'ilÍ
•
o; ,melte 'P,;,dm~artelske cmnostJ, nem kartelovou smlouvou čís. 15702.
j{aw,.:nt hypote.m VIZ h Y P o' t e k a k a II Č 'll í.

Kinemat?graf: mini:~tersk~ naříz.ení Č. 191/12 ř. z. neni v rozporu ani s čl. 6 statmho. za'k!~dnlho zakona c. 142/67 ř. z. an.i s § 108 úsbvní HsHny čs! epublIky CI s. 15051.
. r
osoby, ji.~ž, m~jitelé li~ence světili (,~edov?'I~ně 'propachtovali) provoz kine~at?gra!~c~e ,hcen~e,.lest pova.:o~ah za JejIch zmocněnce; z objednáve:k
.
fl~mu, u~'!lenych temlto osobamI JSOU zavazáni majitelé licence č is. 15051.
H.t1thovm po~namka p.odl~ § 297 a) obč. zák. viz pří s 1u š e n s t 'v í.
zakaz :naklada"Í!. h~pot~kou, i když jest podle § 469 a) obč. zák. při hy.,.
potece ~e .. verej,o.e '~mze ,poznamenán, platí jen v poměru smluvní.ch
stran a JejIch prav111ch nastupclt čís. 15305.
odpůr~í žaloby yodl.e .§ 21 odl?' ř.: je~: svou podstatou prozatímním opatře
mm. a pl~tI o. nt, I poku~. ~de o pnpustnost opravných prostřed:ků a lhůt
k, mm, predplsJ;" vzta~uJICI ~e na :prozatímní Qpa:tření či s. 15187.
poradt (§ 29 kn. zak.) Viz kll 1 h o V.J1 í řád.
přednost: -k. vxk~adu ~~!Il!~Y, jí~ převza'l "knihovní věřitel závazek, že nepostOU!p1 Jl'n~m, ver~telum pre.ct?ost Ipred svou knihovní pohledávkou;
l?~kud odpovlda za skodu VZl1l'klOll smlu-vníku ,porusením svého závazku
CI s. 15017.
postu,'P""předností, při.. ně:nž Il:došl.o ke .klúhovnímu zalpisll podle § 45
III. dJ/cI novely k ůbc. zak., ,PUSObl mez! stranami i když nemá účinku
proti třetím hezelstným osobám čís. 1502.3.
'
.
'~~ro'k z mimo~nih-ov,níh.o p~stupu předno,sti lze uplatniti při rozv,rh{)vem ra;ku 'p'rotJ "smluv:n}lku, Je'nz o ,;umosoudní ,postup ujednal, odporem
p~dle § 2'b ex.r.; z uradll nemuze so-ud hleděti :k tomuto postupu
Cl S. 15023.
nárok na splnění smlouvy o 'Postup k'nihovní přednosti proti úpadci jest
v'P°hledávkou ;patřící do pOdstaty č í-s. 15196.
Knihovní rad: § 20 viz k n i h o' v TI í IP o z -n ti.m:k a.
§ ,29: v~ládá.. l~ se ,s vla'stnic~ým. právem na příděl-ov-ou .nemovitost zá,roven zas~av;~1 pravo. pr.o _nekoJ.r:k pohledá'vek, k jichž sjednání Státní
pozemk~vy urad svohl,' Jest v navrhli Státního pozemkového úřadu na
'V~l~d ,zas,!av,ního práva v, urči.t~m pořadí spatřovati autoritativní pro'~la~em Sta,tn~'~9 .~ozem~.oveh,,? urad,u, že toto knihov,ní pořadí při svolení
k ,~~J?to z~p'ujcokam ~lrcll; .. pr:'Vole'111 ani vla.stníka nemovitostí, aní U5tu;'f~I~b~h ventelu nem potrebl a neplatí tu !předpis § 29 kn. zák či s.
v

§ 51: jest ho použíti i tam, kde jde o j,in3. ,práva než práva ryze zástavní čís. 15569.
vklad: .nepříčí se § 96 knih. zák, povolí-li soud v;lda:d smluvní-ho zástavního
Iprava ,na nyemo'vitosti zatížené smluvenou fideikomisární substitucí s oib~,eze111m, ze se !právo to vkládá bez újmy ;práv svěřenských nástupců
Cl s. 15399.
záznam:~<byl-li ,povole1ním záznamu zástavního práva porušen velící předpI'3
§ ID, odst. II vyr. ř. uher., jest takový záznam protIprávní a neplatný
a nelze jej spraviti 'č í s. 148-96.
Knížka vkladní: závazek z vkladní knížky předpokládá pravost podpisu zavázaného čís. 15277.
k0l!lu .byla vik'ladní tknížka ode-vzdána ja.ko .záruka na dluh, může se domáhatl vyplaty vkladu na tuto knÍ'žku č Í6. 15119.

složitel, jemuž byla vydá-na vkladni knížka poštovní spořitelny a prů'ka'ZnÍ
lístek, má všechna práva a povin-nosti vkladatelovy čís. 14897.
k nabytí vlastnictví. -ke vkladu vkladatelem se vyžaduje odevzdání jak
v.kladní knížky, tak i průkaz'ního -lístku čís. 14897.
smluvního zástavního práva na vkladu u úvěrního společenstva, o ,němž
byla vydána vkladní knížka, lze nabýti jen odevzdáním vklad-ní knížky do
úschovy vě·řitelovy, i když strany zamýšlely je zřídit jen na části peněžitého
vkladu čís. 15108.
právní ,povaha vkladních knížek, svědčících m<i'jiteli čís. 15119.
s·pořitelní a zálo-žní spolek, jenž podle stanov jest oprávněn z:koumati nároky toho, jenž vklad vybírá, může odepříti výplatu tomu, komu byla dána
vkladní knížka jako záruka osobou zbavenou svéprávnosti čís. 15469.
spo·řite:ní a záloženský spolek (rai.ffeisenka) není oprávněn odepříti výplatu
vkladu bezelstnému nabyvateli vkladní ikníž'ky .proto, že podle Ipředpisu spo'lkovýeh sta,no"V otištěných ve vkladní 'knížce je představen-stvo, má-li obavu,
že vkladní knížka není v pravých Tukou, t. j. v rukou vkladatele nebo jeho
zákonitého zástupce, k tomu oprávněno čís. 15691.
.předmětem exekuce podle § 331 ex. ř. nemůže býti právo ipo,vi'nného žádati
o zahájení umořovacího řízení pro ztrátu vkladní knížky spo·ři.telní čís. 15236.
na vkladní 'knížku, zabavenou !podle § 296 ex. 'L, vydanou výkonnému oiľgánu
a složenou tímto pro vymáha'jícího věř-itele k 'soudu, lze vésti exekucí pro
další pohledávky jen jejím zabavením podle § 296, odst. 2' ex. ř., t. j. poznámkou na seps3Jném již zá'jemném protokole Ipodle § 257 ex. ř. č is. 15076.
exekuce na vinkulovanou vkladní knížku; exekuční soud nemůže naříditi ;peněžnímu ústavu Jako poddlužníkovi, by vy.platil vymáhajícímu věřiteli vklady
nehledíc k vinkulaci č i s. 15385.
Kolektivní smlouva viz .g rn I o u v a· k o I e k t i v II í.
Komisař pobřežního mýta viz z a m ě s t n a ne c ob c e.
Komise rozhodčí závodních výborů viz z á vod n í v Ý bor y.
Komisionař: 'Právní jednání, uzavřené komisio-nářem, musí b5'ti obchodem ve
smyslu obchodního zákona čís. 15056.
úči'nek prohlášení konkursu na jmění komisionářoiVo ,na práva komitentova
čís.

15124.

povinnost komisionMe, aby vydal ko-mitentovi inkasovan'é ipeníze a postou-pil pohledávky, kterých nabyl pro-vedením svě-řenéhu obchodu č í~. 1.,53.14.
ustanovení -čL 368, -druhého odstavce obch. zák jest předpIsem výJIrneonym;
dan)'m výhradně pro komisionářský poměr; 'není přípustné použíti ho na
jiné ,právni poměry čís. 15708.
Komitent viz komisionář.
Kompensace viz 'z a poč ten í.
K-ondikce viz o b o h a cen í bez d ů vod n é ('k n d i k ce).
Konkludentní čin viz čin ,k o n klu d e'il t n L
Konkurenční zakaz: jde o zvlášt,ní ujednání o konkurenci, nrkoHv o pouhou výhradu
ve pr.ospěch zaměstnavatele, zavázal-'1i se zaměstnanec, že po určitou dobu
(2 roky) od zrušení služebního poměru nebude vyvíjeti kO'nkurenční čin
nost, začež mu hude bývalý zaměstnavatel vy.:placeti odškodné ve smluvené
výši čís. 15065.
jinak viz ob c hod II í !P o moc n í k.
Konkurs: 'nesouhlasil-li úpadce s prohlášením konkursu tvrdě, že pohledávka- vě
řitelo'va je zaplacena, ,bylo usnesení, kterým konkurs byl prohlášen, o-dů~
vodniti ve smyslu § 69, odst. 1 konk. ř., jinak jde o zmateónost čís. 1488b.
pokud lze se domáhati náhrady škody z:působené konkursním věřitelem

°

čís.

15086.

účinek

prohlášení konkllrsll na jmění komísionářovo na práva komitent-ova
15124.
právní postavení včřitele v konkursním řízení, přísluší-li mu vei'ejnoprávní
pohledávka čís. 15296.
čís.

-1256
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keď. bola konkurz.ná podstata odsúd'
..
protI, '~e) ~iesf ihned' exekticiu čís e~~3,?iat1t do 15 dní a neplatila, mOžno
,n~pop!ra-h správce konkurSll'l "
:
·nybrž upírá-li jí jediné p o v a h POds~~t~~ )SOucnost věřitelovy pohledávky
právní, kterou jest řešiti v konk~!r
e ~.avk:y }~ podstatou, jde o otáZkJ

k v}fkladu §§ 30 čis. 2, 33 čís. 3 a § 34 čís, 2 kon'k. Ť. čís. 15146.
dodanie a odobranie tnvaru za hotové ciel'om ďalšieho prevodzovania ú'pa-dcovho obchodu nie je ~dporovaterným úkonom podl'a § 30 konk. por. čís.
1546l.
v § 30 čís. 3 ko-nk. por. stanovená je právna domnienka, že dlž-ník konal
v úmysle skrátiť veritel'Orv a ze druhej strane bol tento jeho úrnysel známy
čís, 15648,
smlouva, jíž se jeden smluvníik zavazuje dáti do zástavy movitou věc, neni
smlollv-ou přípravnou ve smyslu § '9;..16 obč. zák.; spl,nil-li- úpadce takovou
smlouvu v době uvedené v § 33, odst. 1 konk ř., 'nejde o poskytnutí zajištění ve smyslu ČÍ-s. 1 tohoto zákonitého predpisu či s. 15627.
vedomosť vymáhajúceho veritefa, že na dlž:nika obchodníka - vedú
eXe'kúcie aj četní ini verite:lia, stačí k dokáza.niu jeho ve doma sti o dlž'níkovej inso.Jvencii po.dl'a § 34 konk por. čís. 15710.
zřízení zástavní listiny a kniho~nímu vkladu zástav-nÍ'11o práva lze o-dporovati
'po.dle § 34 čís. 2 konk ř., i Ikdyž jde jen o dúsledek smlouvy o zápůjčku,
jíž se dlužní:k zavázal znditi zástavu čís. 15427.
platenie, ktoré učinil úpaJdce svojmu o'S'obnérrnu veritel'ovi - v šesťmesalČnej
dObe, počítanej po-dl'a 4. odst. § 34 a 2'. odst. § 2 ,konk. pOf., a hehom vyrovnaciehO' pokračorvania, predcház,j1všieh-o .pred konkurz. pO'kračovaním (2. odst.
§ 2 konk por.) - na pohra-dávku, tiež zaistenú záložným ,právom na nehnutel'nostiach úpadcli, v rámci kryce.i hodnoty, ktorú toto. záložné právo pr~
,pohl'adávku poskytovalo-. nie je takým právnym úkonom, ktorému možno
(}dporovaf podl'a § 34 odst. 1 čís. 2 konk por. čís. 15555.
v opravném řízení nelze IP-řihlížeti ok tomu, zda osoba ž'alo-vaná na vydáni
movité zástavy věděla 'nebo mus,jila věděti o platební neschopnosti úpadcově, nepřednesl-li žalobce v první stolici skutečnosti, z nichž je dovoditi
tento dúvod odporovatelnosti ve smyslu §, 34 čís. 2 ,kOllk. ř. čís. 15627.
§ 47: úť:inek prohlášení konkursu na jmcní komisionářovo na práva komitentova č í ,s. 15124 .
ak je žalovaná konkurzná podstata, aby uz.nala vlastnícké právo k sume deponovanej u Súdu a aby táto suma boh poukázána do rúk žalobníka bez
ohl'adu na tpripadné ná·roky žalova'nej strany, ide O nárok na vylúče'nie veci
z kO'l1kurznej !podstaty 'podl'a § 47 konk. 'Poť. a nej-de o exci'1ldaóní žalobu
podl'a § 92 ex. zák., hoci suma tá deponovaná hola v dosledku exek. zabavenia, ,ktoré sa stalo na -návrh vymáhajúcidi veritel'ov osoby, na ktorú
bol .neskol" uvalený konkurz čís. 15367.
§ 48: véřitel má proti konkursní podstatě -nárek .na oddělené uspokojení vydáním částky složené ,na soudě dlužníkem, na jehOŽ jmění b)"l později vyhlášen konkurs, jen tehdy, -stalo-li se složení na soudě řádně; pokud tomu
není tak při částečném .placeni čís. 14977.
§ 49 čís. 1: ,pojistné podle zálkona o pensijním ,pojištění čís. 26/29 sb. z. a .n.,
připadající na dobu 'po prohlášení konkursu na jměni zaměstnavatelovo, patři
za podmínek § 65 tohotO' zákona 'k pohledávkám za podstatou, třebaže
správce konkursní podstaty vypověděl hned po prohlášení konkursu zaměst
nance, za 'něhož se má poji,stné to hraditi čís. 15546.
§ 49 čís. 2: byla-li věc, o jejíž vyloučeni jde, zničena, jest -nárok vylučitelúv
na náhradu škody pouhou 'pohledávkou z důvodu náhrady škody, která může
b)fti buď pohledávlkou za podstatou (§ 46 čís. 2 a 4 konk. 'ř. nebo § 49 čís. 2
a 4 konk. ř.) nebo konkursní ,č í s. 1489l.
jsou-li splněny da1lš.Í předpnklady uvedené v § 49 čís. 2 konk ř., jest pohledávka ze smlouvy, sjednaná v mezích § 10 vyr. řádu, pohledávkou za 'podstatou čís. 15045.
§ 54 čís. 4: týká se jen pohledavky skutečně vzniklé; nestačí vznik pouhéh9
právního důvodu, na základě kterého jest úpadce zavázán tento druh pohledávek vůlbec .platiti, nýbrž je třeba, by tu byly úkony a .dodávky osob
tam jmenovaných čís. 14862.

P1

'1?odle okC'lností jednotlivého H a sn m llzenl .e ,1~. 15546.
hka dluž·níků jednotným usne~e P, du l~e .prohla5Ih konkurs na jmění něko_
notného náv,rhl!; to není na záv~~m : Jednotnou vyhláškou na základě jedkonkurs-ní -o. 'každém úpadci zvla·s"t~ ~o,muJ laby se podle potřeby vedlo řizení
.
"
'
C I s.
5656
1 po uvalem konkursu lna jmění ak '0 .
.
~e~nost způsobilá jednati před souC~e~e (bOy.~~Č~~sti v. ~i:kvidaci je tato spo_
s. 15630.
ucastnlcl exekučního řízení)
cmnost orgánú akciové společnosti
'
správce podstaty čís. 15630.'
po uvalem konkursu jest obmezena právy

:.1

konk. řád čís. 337/14 ř. Z.:

§ 44 (2): byla-li věe o jejíž v IDU" .,
.
n~ :láhr~du Škody po~hou pÚ'ille~ávk~e~llz Jd~, zn.Jče~a, jest nárok vylučiteiúv
by tJ bud pohledá'vkou za podstatou (§ 46 dy~vogu nahrady Akody, která mUže
a 4 'nov. konk. ř.) -nebo konku,rsní čís. l~~fll~ a 4 konk. ř. nebo § 49 čís. 2
y

konk. řád čís. 64/31 sh. z. a n.:

~L IX. llV. zák.: účinky kookursníh
,seho s~át~íh~, rpřfslušnÍlka; usta\nove~í r~~enI~zahaJe-~eho v cizině o jmění nake konk. r. CIS. 64/1931 sb. z a 'll I'r" druhy ods.tavec, uvoz. zákona
konkurs .na jmění čsl státrnl·ho· y,'1 ~~ ~kl I tehdy, byl-ll prohlášen v cizině
vJ
'
.
pnsusnr. a čís. 15081
~. XI. uv. zak.: nevzt'ahuje sa len na otáz
".'
uko'llom, ~le i na ostatné ipredrpoklad
Cl mo~no ?dporovat' právTI)f01
por.) pOdla konkurzného resp d ,Y o .rporovatelrrlQstl (najma § 9 odp
§ 3 (2)· t " k · ·
' .. o.porovaeleho poríadku čís 14914
.
• y, a se Jell kO'nlkursu vyhlá'; ' o h - "
' .
§ 8: zmateč.nost o d v -o I a c í h
" . sene. o. v nasem státě čís. 15081.
"
zl·m
'"''i I. rozsu·d·k u, bll·
y 0- 1 ,po predcho, prerusem pokt"ačováJDo ve.o r i z e'll
~u~~u přj~,~~še,~ a zjilšt~n čís. ~t~~~'. ackoh byl zažalovan)f náro.k .v ,kon? _ o vyzLVne, s,platne p ,ř e d rohl' y ,
vInné k výživě přfmo ,ze zákona 'PlZ h ~.seTI!~."kon1{UrSll o jmční osoby pose přerušuje podle § 8 konlk ř '§ a~5aJeny )IZ v době prohláše'ní konkursu
za podmínek §§ 112 115 'k~'ll'k ar"
c · r· s, a lze v ,něm pokračovati je~
. k
•
. . e 1 s l 5478
§. 15.. nafQ'
na splnění sml-ouv
1 't
,:,
'
Jest pohledávkou patřící do lPo,ast~t p03i ,up Ik50lhOVllI ,přednosti proti úpadci
§23··
r I"
yelS.
196
. JSOll- i sp neny další .předpoklad I u d "
pohledávka ze smlouvy, sjednaná v m} ,~e §en e v §. 4? čís. 2 konk, ř., jest
podstatou čís. 15045,.
eZ1C 1
10 vyl. radu, pohledávkou za
y,

,

'"

dm"

Y

"

v

•

•

Y.

~ 26: jest po~~íti § 26. prvý odstavec druh'

",
".
uipadce (pronaJemce) nájemní smlou'
ayyeta kO'llk. r., Sjednal-li sice
vyh:adii dáti čtvrtletní výpověd' kd k~li~az urclt~u, do~u, a~'šak nájemce si
platJv predem :nájemné za smluv y d b a !:vallI ~alemllJho poměru, za§§ 29 a násl.: kdy lze práJvním ~~~~I, .0- u. najmu CI s. 15018.
hlášením konkursu v úmyslu ZkJ ·tit~nln;yypadcovým. učiněným p.řed .prQřed . o
d o v.
ra I ventele odp-oro t·
.
,P plSU o purclho ,práva ný,brž tak'
dl'
va lne Jen _podle
hradě škody (§§ 1293 a I;ásl ob"e
~k p) o ~ vseobecných předpisů o náe IS. 15086
J.·d e-rI o odporovatelná právní 'jedn". l,Z1t. ~,
pm odporovati bud' .podle předpi:g ou~~~eni'~ v~a ~ko. (§ 916 obč. zák.), lze
zaJobou o neplatnosti simulovaného J'ed ',~ !~lm ,pravu V konknrsu anebo
v ko k
'
",
,
nani 'c 1 s. 15086
'88,".1 UfSflJm nzelll lze uplatňo'Vati odpůrčí ' I . " .
150
naro { I zalobou určovací čís.
y

y

v

v

I

v

Y'

•

I
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1258

§ 55: daiJ z obratu patrí do druhej triedy konku.rzo):'ch pohl'adávok
kook. pur.), keď od jej spl a t'll o s t i do vyhlásenia konkurzu,
I
ešte dobe, troch rokov; nezáleží na tom, že časť štvrťročia, na ktoré sa

1

daň

vzťahuje, spadá do doby dávnejšej než 3 roky ,pred vyhlásenim 1wnkurzu'

smerodatný je len den s.platnosti dane; splatnost' dane z obratu nie je zá~
vislá od doručenia platebného roZ'kazu či s. 15721.
§ 56: by~a-li věc, o jejíž vyloučení jde, zničena, jest nárok vylučitelův na
náhradu skody pouhou pohledávkou z důvodu náhrady škody, kte·rá může
býti bud' pohledávkou za podstatou (§ 46 čís. 2 a 4 konk. ř. nebo § 49
ČÍS. 2 a 4 no\'. konk. ř.) nebo konkursní čís. 14891.
náro'k na splnění smlouvy o postup knihovní přednosti :proti úpadci iest pohledávkou Ipatřící do podstaty čÍs. 15196.
.
nárok na '\rýživné, splatné již IP ř e d prohlášením kOOllw.rsu o jmě.ní O'soby
povinné 'k výživě přímo ze zákona, Jest uplathovati v konkursu jako kO'nk'llrsní pohledá'Vku čís. 15478.
§ 68 (2): Je otázce .předluženosti po.zůstalostního jmění čís. 15347.
§ 69: nesouhlasil-Ii úpadce s prohlášením konkursu tvrdě, že pohledáVika
věřiitel?va

je zap'lacena, ,bylo usnesení, kterým konkurs byl ,prohlá,šen, odúvodnitJ ve smyslu § 69, odst. 1 ko-nk. ř., iinak jde o zmatečnost čís. 14886,
nemožno povolit' vyhláse-nie konk.urzu na návrh veritel'a, ked' exekúcia k vydobytiu - jemu pravoplatne pri:súdenej - rpohl'a-dávky bola v dósledku
žaloby o obnovu ~poru pOdJ'a § 572 Osp. odložená čís. 15420.
v řízení o návlrhu na :prohlášení kO'!1Ikursu nelze obd()bnč' užíti sankce stanovené v § 167, odst. 3, poslední věta konk. ř. čís. 15491.
podle okolností jednotlivého ,případu lze ,prohlásiti konkurs na jmění něko
lika dlužníků jednotným usnesením a jednotnou vyhláškou na základě jednotného návrhu; to ,není na závadu tomu, aby se podle ,potřeby vedlo řízení
konkursni o každém <úpadci zvlášť čís. 15656.
§ 81: s'právca konkurznej po-dstaty je oprávne-ný bez schválenia konkurz'ného komisára a veritel's'lcého výboru prijať do služie·b zamestnanca (k vy.
konávaniu dozoru) na ťarohu ikonkurznej !podstaty čís. 15543.
§ 112: předmětem sp-oru o popřenou pohledávku mU-že hýti jen to, co bylo'
rpředmětem zkoumání při zkušebním raku, vyjma změnv a dOlpli1:ky pří
pustné ,podle § 112, odst. ], po-sl. 'Včta konk. ř. čís. 15473.
v spore o určenie poradia daiíových pohl'adávok v konkurz-nom ,pokračo'vaní
súe nemůže skúmať pravost' a výšku týchto rpohl'adávok čís. 15721.
§ 126 (3): jd_e-li o pra,voplatný a vykO'nate1ný nárok proti konkursní podstatě, může vymáJhajicí věřitel vésti exekuci -podle ,§ 126, odst. 3 konk. ř.
,na imění- ,podstaty přímo bez prllkazu, že ,konkurs.nÍ podstata stačí ke -krytí
dluhů -podstaty a 7.e ~Iprávce otálel se splněním nebo je odpiraI a že marně
byla hledána odpomoc II konkursního komisaře; nesta'čí-li po VZ11~kll exekučního titúlu konkursní podstata k úplnému zaJplacení všech nároků za podstatou, musí se správce podstaty exekucím pro jednotlivé pOhledávky za
podstatou brániti žalobou podle § 35 ex. ř. čís. 15332.
§ 129: s uspokojováním konkursních věřitelů nelze sečkávati až do zpeně-'
žení celé úpadkové :podstaty, nýbrž jest :3 ním započíti ihned, jakmi.Je jsou
získány dostateóné hotovosti čís. ]4907.
Kontingetace cukerní výroby viz s m '1 o u v J n á .i e m n í.
Kontumační rozsudek viz r o z s tl d e_k 'P ľ o z m e š k á tl í.
Koš:i,cko-bohumÍn:ská dráha viž d r á h a.
Koupě: pře d k u 'P II í P r á v o viz 'P o z li s t a I ,o st (zák. čís. 68/08 z. z. čes.).
jinak Vi'l s m I o tl v a .Je u pn í.
Krevní zkouška viz o tec 'll e m a tl žel s ký.
Křižovatka viz a u t o mobil.
Kup viz srn J 'J II vak 'tl p.rl L
Kurs viz měn 3.
Kutaci právo viz hor y.

Kvitance (čl. 296 Obell.' zák.) viz pln á moc p r e s tl m pti v II í.
Kvota vyrovnací viz v y r o v n á n í.
Legitimace per subsequen~ matrimonlum: otá:i':ku,. zvda na~ta}y . .předpoklady tl~;,i~
tim'lce per subsequens matrimonium, lez nastava IpSO !Ur;. sna
TI
rodičů dítěte, řeší jedině soud, nikoliv však ve sporu o uznafl! 'llema'.1,y .,
želského otcovství čís. 14951.
bráni žalobě o uznání nemanželského otcovst:'i, ?~~ud nebyla yz~lastn~7~
sporem prohlášena za neplatnou, třebas matnc!l1 mad. dodatecne k -~1
kaz:! dohlédacího úřadu provedl změnu zápisu v matnce v tom S11lY~ tl,
že dítě jest nemanželské čís. 14951.
,y ,
_
ma,t-rič-ní zápis 'nemá význam pravotvor.ny Cl s. 14951._ ,
Legitimace k rekursu, žalobě, odvolání, d~vo~ání viz o pTá v n e n I k e s por u,
stí ž n o s t i, o d vol á II í, d 0'V o. I a ·nl.
Lékárna viz poj i š t ční s o c i á ln í.
Lékař viz náhrada škody (§§ 1299, 1313 a) o. z.).
_.
Lest viz v y h r II ž'lc a, .p o j i š t ě n í srn lu v n í.
Lhůta: počátek její při promlč. . ení, viz promlcenl.
_
při P r G mlč e n í viz pro m I cen 1.
§ 933 ob č. zák. viz spr á v a IP r o vad y.
k .opravnému pr.nstředku: předpiS druhého od.sta~ce ~,225 S" ř. s platí 'pro
každý opravný prostředek za celého sporneho nzem. Cl s .. 1489S
.
ked; pro cesný s!ÚcÍ tým ist),m -rozsudkom fOzhodol o m~,~to:y~h .s,~nf(?c,~
alebo žalobných náro:koch, z -ktorých niekto~é boly fe~l'alnyml, me, vsa ,
'11eferiálnými, treba 1ehatu k podanill o.pravneho prostnedku posudzovat
podl'a spŮ'rov neferiálnych čís. 15191.
, .
-'
atnáctidenní IhCita odvo-Iad (§ 29 zák. o P!·a:. s()ude~h) ~~~t:
PTl~
Kině odvolání do rozsudků vydaných okresmml SOU?y JedndJ}CII~1 podle
§ 42 zák. O' prac. soudech na !DÍSyt? soudů pracovmch (oddelem okresních soudů pro spory pracovOl) Cl s. 15217.
, ,
. ' -k
od kdy plyne lhůta Je odvolání proti, rozs:l~.ku pro 11zna111, uznal-ll <I1aro
iaJobní 'opatrovníik -zřízený žalovan~mu Cl s. }52IS.
,,'
_
od kdy jest Ipo-čítati lhů!u 'k op~avnemu .prostredku do rozhodnuh opra
veneho po-dle ,§ 419 c. r. s.? c 1~. 153?~. v
'
~ lubu
do usnesení (ve věcech 'pracO'vmch), J1~Z udvo-lyacl s~udt oJ.:;l1tl ~aodati
pro zmatečnost Ipodanou podle § 529 CIS. 2 c. r. s., les re urs p
.
,
ve lhůtě patnáctidenní čís. 15414.
ohsahuje-li lIsnesení jednwk rozhodnutí ve. 'věd ne:spornévho sou.dl11ct'V~,
'ednak roZ'hodnutí v exekuč'ní věci, rozhodUje :pro ota,zk~ :vca~r:.~tJ opmv11éhO prostředku proti němu d,al~í, TekUl-~ní lhůta patnactldenm c I s. 15507.
§ 36 nesp. zák. vi,z 'n e s '11 o r n e rl z' e II 1., .
'~.L
:- , (S 409 c ř s)· i v,nucenému spravcl, zalovanemu o pl-nem, Jbt
par. cm :"I
••• •
, v'
15002
uložiti plnění do 14 dnů- pod -exeku~~ c I,S. ~ " o
'
,
odle
_
uplyne-I,i v době rozhodnutí soudu lIZ vyp~ve?'Ol lhyta, !f1a ~oud P,:, S
§§ 573, 574 c. ř. s. naříditi odevzdání naja.feho 'predmetu 1'hned C l .

1._:

<

v

'

'

,,'

5
531
g;: 2 c. ř. s..: bylo-I,i doručeno rozhodnutí oso~ě pro~e~ně n:,zP,Ů'~~~i~~:
s
nezačala -dosud běžeti -lhůta- k žal-obě o ~matecnos.t, ..lez po~m~ ez",
s;

1

te,prve doručením straně procesně způsobIlé nebo JeJ1mu pravoJ1TIu zastupci či s. 15134.
.
d·..·
• d . lhůta
573 574 c. ř. s.: uplyne-li v době ro;z,hod~u-tl sou ~l pz '~ylp,o.ye ~l
y, '
§§
!
d
dl.§
~73
574
c
ř
s
'nařídti}
odevzdaOl
nalateho
.predmetu
..'ma- .sou po e ~ oJ , '
ihned či s. 15097.
t'
k
§ 37
§ 37 směn. zák.: 'pri počítaní le!1O-~y, u.rče.nej na pr?te~ ?,:al1le zme-u y v
'
zmenk. zák., sa na sviatoC'ne, d,n-l, vubec . . nehla~l CI s. 152:2., od t 1
§ 231 (2) ex. ř.: byl-li proti o-dlkaza11l na ,porad oprava ~odle § 231,
s. v
ex. ř. podán rekurs, počíná se měsičnÍ lhůta ,podle § 23,1, odst. 2 ex. r.

1260
1261

g~r2.'~4~~~~ doručení

vyřizujícího

usneseni

rekurs neb dovolací rekurs

§ 39 zák. čís. 207/16 ř. z.: odpor do USll
'
-b
'
,
~r;nésti ve lhůtě včt;náctide~,ní čís. I4~~~'~1 o z avem sveprávnosi jest

~~~~~~ ~ťsVJ~sOt/,n2eOneshbo
•

za

zrušel~í

,vyvlasti'lovacího

. z. a n. vazana

vyvl<::stněný až po dlouhé dob

v

urč'to
o

•

I

II

lh" t
U.

nálezu není Podle

ou, a~rsa~. podal-li ,ii
v

•

nouti .při stano.vení požadova~é ~;~~~{ 'P!l~tahtll s hm spoJenemu přihléd_
, 2 vl • nar.
""'
465/2 O sb z a n • k z JY C "Jh
I 5,
4880
:::l
CIS.
o
•
nisterstva vnitra, roti"
i ..
ac lOya:~l ' ~ty stačí, že námitky mi-

zi,

třebaže

v

bHžší jejifh odůvbd~Uěn~~~l~1 reistnkovernu ~o~d"u, v této Ihútě,
ep
vl. nař. čís. 142/34 sb z a n' do III, 'lOS d : ve po lhute CIS. 15704.,
"
"
II uve enych v § 5
Y'ť

°

16. července 1934 do 31. prosince 1935
v pruběhu této dOby exekuce odložen~
vyrovnací

~-

.. v

~evcl a se doba od

.

~~:z n~~ ~I;dl '1k531060ffiU, zda byla
Cl S.

.

.

řízení:

§ 67: počíná se dnem
d
v
15396.
po orucení upomí,nky vyrovnacímu dlužníku či s.
vyrovnací řízení zemědělské (vl. nař. čÍs. 76/36 sb. z. a n.):

lehota pre odloženie núteného pred' T 'k .
.
vyr. por. nehola vlád.: nMiade'ním ~l~~ ~t;~6 o;S'Ch ved, stan,ove'l}á v~ § 13 (2)
L!ce?-ce kinematografická viz k i -fl. e mat g r a f
. z. a n. zmenena C 1 s. 15720.

Llkvl(l~ce:o ~ :. t e j

r

n é_ o h c hod 'll

~S

°

pol e

LitispenJenc~ '~i~ n~sot;e~p.; ~ ~ehcá~j ~.~.~~
Losy:

Č II o ~ t i,

'P

s pol e

Č II o s t i

ří lež i ~o s t'n é

a kciové

viz ta mže.

'

'3y~al-h smlou;'a, o pr?deji"losů picotná podle § 1 zák .čís. 90/-8 v ,
os o. k nove uprave vzaJemnych práv 'h . v o
•
I
r: ~., nestra·nným prohlášením prodatelovým v m.c d pOJ?eru mezI stranami Jedno-'

~:~el~~ ČI~~!Y~l';~~~~fj~;;d~:e~~~~~~;;Ei~:i:fiO~~~se~~~~~~~~~~: ~:: ~~=

~,.pn s:pJ~t~oveI12, obchodu s losy jest šetřlti předpisů
CIS. 70/96 r. z. CI s. 15131.

J::

~'

3

. o

d ~

Sl.

?

~

'k
za .

Maloživrrostník viz e x e k u C e (§ 251 čís 6
M d 'I .
"
ex. r ..
aR a \'IZ sml,olIva zmocnitels:ká.
Manifestační řízení viz zmatečnost exe'kučnl'h
Ma "eI'
.
o říz e n í.
nz e: v y z J v n é viz v Ý ž i vn é.
lP?dst.ata s~olečenství majetku mezi man.žely pro případ srn f ';'
~sel-!: manzelc: smrtí manželo;vou právni nárok na b
~ ~ c ~ s: 15.068 .
~est.J' tu:o v.z!rat.u n~~ra,diti u:čHou částkou peněžitou ~\ 1~~6~bc. zak.),
!ak .1~, Vyl0Z!tI ,plOhlasem manzelky objednatelovy k prodat r v . t . v,
7.e JeJI marnzel zboží zaplatí 'po t '
v,
e 1, ze za o IUCI,
§ 880 a) ohč. zák 'č í s. 14936' s rance prevzetJ záruky za v)lsledek po-dle
v

v

)

•

;.§

třetí oso-ba,. up.Jati1L1',iíc! svůj nár~rk proti manželi podle § 104? o b ~ 'k
. Vp'
nastupovati. zalobou I bezprostředně proti manželce 'I'ako -d.l c: ~~ :' kmEdl"
lece Je manz"elk
"
.
lIZmC!]a
2a zavazana ze smluv jí sjedna:ných čís 14993'
.
pokud postup pohledávky me .
- I
v
.
.
'.
15061.
Zl manze y vyzaduJe notáfsrkého spisu Č.Í 3.
v

n~'ro.kv, nevi'nné rozlou'čené ma'nželky na zadostiučiněn'
zak. CIS. 15558.
. I podle § 1266 obč.

~~Př~~~:~~~~~'

že jede? IZ 'l~ich vynaloží potřebnou částku ,na úpravu domu
emu man-z·e OVl za to že mu tento posto ,. d ' ! '
I ..
",tol:oto; ?omu; vn.evyž~du)e formy not'ář~kého spisu čís. lUt~8; ea 'Ol po OVl
M anze ske dlte: v y z I v n e VIZ tam ž e '
ji'nak viz dítě manželské. .
J

:

CI

Nlanželský původ viz dít ě.
Manželství: rozvod, roz.luka, neplatnost viz tamže.
Matrika viz dít ě, 1 eg i t i m a c e' 'P e r s u b s e q u e n s mat l' i m o n i u m.
Mezinárodní právo soukromé: in t e r lok á I n í p r á v o viz S loven·s k o a
Pod k a r pat s káR u s.
otázka, či treba k zachovaniu závazku akceptanta zmenku protestovať,
posudzuje sa podl'a práva miesta, kde bola zmenka akceptantom podpísaná a nie podl'a práva miesta ,kde akcepta.nt bydlí čís. 15340.
ji.nak viz c i z o zem s k o.
doprava ze1ezniční viz do p r a važ e I e z nič nim e z i n á ľ o dní.
Mezitimní rozsudek viz rozsudek mezitimní.
Měna: československý právní řád nezná všeobecné 'valo r i s a ce Cl s. 14937.
zaměstna1lce (obecní) nemllže se ·domáhati rozdílu mezi :plntem, jaky' dostává a platem, jaký by dostával, kdyby byl zva~lorjso'Ván podle relace koruny československé k zlaté koruně rakousko-uherské jeho pla.t upraveny'
služební pragmatikou z roku 1912 či s. 14937.
československý súd nemóže p.risúd~.ť pohl'adávku maďarského štátného občana, vZiliklú pred štátnym prevratom v starých rak,,-uh. korunách, vo valorizovanej hodnote podl'a maďars-kých zákonov - v rozpore so zákonom
Č. 187/19 sb. z. a n. ani v tom pfÍpade, ked' ináč podl'a pravidiel medzlnárodného práva súkromného dotyč.ný -právny úkon, z :ktorého -po.hl~adávka
vznikla, treba posudzovať podl'a maďarského práva čís. 15336.
'nemo'žno sa domáhat' ,platenia zvyšeLného arendovného na zá'kladě doložky
arendálnej smluvy, uzavrenej pred účinnosťou zák Č. 25/34 sb. z. a .n., že
arendovné, ujednané na základe hodnoty 'č2skoslovenskej kOnIny V zlate,
ktorú táto mala V dobe uzavrenia smluvy, v prí'Pade zmeny tejto hodnoty
za trvania arendálnej smluvy platené má byť v su-me, ktorá zodpovedá nastavšej zme:ne hodnoty čeSlko.slovenskej koruny v zlate čís. 14920.
čl. I odst. 3 zákona čís. 25/34 sb. z. a n. 'nebyly dotčeny valutové klausu'le
smluvní, jako nebyly dotčeny ani obdobným zákonem ze dne 10. duhna 1919
čís. 187 v § 6, a-ni opatřením stálého v~'borl1 ze dne 7. listopadu 1929 čís. 166
sb. z. a ,no čís. 15638.
ani úmluvy, ktoré znejú na koruny českos'lovenské vyjadrené určitým obsahom :zlata (t. zv. zIaté doložky smluv,né) či s. 15714.
vý.kiad .j o I a r O' v é ,d·o I o- ž k y ve sm],ouvě nájemní čís. 15518.
doložku dolarovou jest vyložiti v 'každém ,případě podle vůle stran, jak jest
'Patmá f. doslovu této doložky čís. 15100.
deď V dlhodobej smluve .o dodá,vaní elektrického prúdu odbemá cena určena
bula v Kč s do·ložkou, že sa odberná cena sníži alebo zvýši, akby sa zistil
vačší nez: - 10%' kurzový wzdiel podl'a parity dolára v P.rahe 'na základe
priemeru značení v mčitých diíoch mesiaca decemhra každého roku v srovnaní s kurz,om dolára v ·deií úzavrenia smluvy, IP,okle-som dolára o viae než
10% nastal smluv'ný pfÍrpad sníženna odbernej ceny 'P'rúdu čís. 15215.
právný dosah valuto'Vej doložky v smluvách treba posudzovať podl'a jednotlivostí ,prípadu čís. 15215.
byl-li dlužník povi1nen platHi. po.dle exekučního titulu v tuzemsku v říšS'ko
německ~'ch markách, ;platil však Ipodle úmiuvy s vč.řitelem v tuzemské měně,
jest pro otáziku, z,da 'Pohledávka těmito platy byla z3Jplace.na, rozhodný kurs
valut, ni.koli kurs devi,s čís. 15505.
pri určení -zmeny alimentačnej povinnosti zaviazaného, !etorý po'bera svoj
dócho-dok v pol'skej valute, ale po'vinný je .platit' výživné v československých
korunách, v důsledku zmeny valutárnych pomerov treba vychádzať z<)
zmeny varšavského devizového kurzu českos.Jovenskej ko,runy čís. 15337.
súdne (exekučné) uplatňovaníe pohl'adávky - vzniiklej v starých korunách
rakúS'ko-uhorských na základe súkr-omnoprávneho úkonu, uzavre.ného p.red
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26. febmá'rom 19 J 9 stranami z kt .', 1 . d
bruára 1919 v Ma~:I'arsku a druh' 01)C,l Je ,na mal~ bydlisko dila 26. fenie .ie prípustné, hoci sa stran e~ na uzeml republiky československej
pohl'adávka má bvt' za;platená \; č~t",ekg~~~ 1. ln~vernbrom 192,4 dohodly, že
chova,ni exekúčného záložného ,práva na~~~ (e ~~'~e, v srplatkach, pri za1919 (čl. 22 úmluvy Č. 55/30 sob z a' ) " II I n5u e o 'l-1red 26. fehruárom
I
"j I'
.
- '..
n. CI S.
162nevy lraOJ - I Sl tuzemský pojistník sľedn v,
•

a

na markovou měnu německou, v'ýsl~vněav~\ v roce ~~94. zlvoŤni pojíštěni
(t. o zv. zlatou dOložkou), posfi,hu jí 110 pozd v.) plat:, POJ 1st-ne Sl:~y ,ve zlatě
zpusobené německým bankovním zákon eJsI z~eny hovdnotv nsske marky,
S. 515), Jakož i llpravou k níž doš:lo zák em ze ~e 1. cervna 1909 (ROBI.
V'

II. S. 234)' llsta'novení § 7 -b
onem ze ne 30. srpna 1924 (ROBl
Mimolmihovní p~tup přednosti vi Okc . . k . nel;-e !u použíti čís. 15120.
.
Mimořádný dovolací rekurs viz n ~ s' ,pn I..1 o :Tl~ ,I p r e, d ,n o s t, dra ž b a (§ 2,13).
z. a n.).
01 ,n e rl z e n I (§ 46 zák. čís. 100/31 sb
Mimosoudní výp.ověd' viz v y' P o v e' d'
. .
.
•
• v.
' z na Jmu.
Mlmospome rtzeni viz nes rp o r n é říz e II i
Místní příslušnost viz pří s I u š n o s t . '
Mlynář viz soutěž nekalá
Moc plná viz r I nám o c.
.
.l\10.a viz pro dle n í.
y

Zt
"

Mravy ..dobré:.soutěže viz soutěž ne'kalá
- . Jinak VlZ ne p I a t n o s t s m I o II V y.
.
Mysbvost viz hon i t b a.
Mzda viz s Il1 1Ů' II V a s lu ž e 'b n í.
Nabídka viz s mIn II v a.
Nabytí v1astnictví: p'řevodem VIZ pře v o -ci v 1a s t , t '
~ nabytí vlastmct
k
kl d n i C v I
žaduJe odevzdání ~~k ~k~ad~í Uk~llž~~štf;~1 sp?~telnh vkladateJ~m se vykdy nenab,'vá banka vlastmctv"
1 J?ru aZl1J, o lJstku c I s 1489"j,
čís. 15592.
.
I V cennym pa'plrům II IIÍ uložen)'m
-- zástavního práva viz z á s t a v II í D r á v o
Nadace,:ypokud. přísJu~í zastupování nadaci, 'nespr~vovany' ch
, urady, fmancm prokuratuře čís. 15210.
bezprostředně státními
N~dzastavní práv.o Viol z á s t a vn í 'p r á v o.
Nahrada: ~ ~ k I ~ d.ú (§ 1042 obč. zák. viz n k 1 a d
pOZarl11 VIZ nožární :náh,rada
.
:;a vyvlas!,nění viz vyvlastn~'[]í.
_.- skody: porad práva viz tamže
pOddOlováním viz hery.
'.
P?~dle aut. zákona viz automobilov'
p r,l p r 'o voz -o v á n i hor viz h o Ir v
y z á k o n.
skůdce ner~,čí 3a 'n e pří m o u š:k o-d ~1 čís. 15510.
§ 1293 ob-co zak.: kdy 'lze právním i d '"
,
.
p~ohl~šeliim konkursu v úmyslu zkráifr n~'!1:.~l 1upadcovym, . uČJ:n~n)rm :před
v
predplsú odpůrčího práva nS'br t k' 1 '~rl e~, ocLporovatJ ne Je II -podle
hradě škod v (§§ 1293 a ~ás-I - O-bz v W ,e )PO ,e vseobe-cnÝC'h předpisů -o :ná,~
.
c. za.
k Cl s 15086
.
l!oJem (nahrad)') škody čís. 15636.
.
.
I2
§.v ,94 o. z.: převzala-Ii obec smlouvou ", , v ,
'"
•
e
1l1Clll, puvinllost stMati se o řádn' st ' ' uzav~:nyOll. sv sta~n! spravou zelezřej'llOl1 cestou odpovídá tomu k~ at Sv~h~dlste, Jez Spo~uJe nádraží s vev bezpečném 'stav'u l' en pr b'
.0 ll, rpe uraz proto. že schodiště nebylo
'.
I
o ezpravne opomenutI· náruk
vk
'I
POSuzovati 'podle § 881 ohč. zák v,
15063
'
'pos ozene-w nelze
t
'v
.CIS..
~t~eaC~l~~~lTl1 aP~~~~~,~Ú' c~le~~~techni?kého ~;az~·. čs.,}e vedení na budovách,

a

V

dotknutí

při normál~ím POU:í~~~~tlt~~h~a!~ae~bl J1~~bryIZlena
tak; ~by n~111?dil~
o rnozne, Jest VY'K' adatl

jako všeobecnou bez:peč'nostní normu bez zřetele na v~rši upevněni elektrických drátů; práce na žlabu u střechy jest normálním použitím stavby; elektrárna ručí za opomenutí shora uveden)lch opatření při ele!drickém vedení
čís. 15657.
§ 1295 o. z.: ručení pořadatele slavnosti za poranění z:;:>ůsobené nedos'pěl}'l11
účastníkem slavnosti třetím osobám rozbitou žárovkou čís. 15652.
§ 1299 o. z.: rutení lékaře veřejné nemoonice, použil-Ii .při léčení omy-Iem
žiraviny místo léku čís. 15141.
zavodnik musí při řízení si1ostroje i na závodní dráze vynaložiti zv)ršenou
opatrnost podle § 1299 obč. zák., aby se vyvaroval všeho, co by mohlo diválky ohroziti na zdraví a životu čís. 15268.
pokud nelze spatřovati zavinění lékaře a ošetřovatelky, utrpěl-Ii pacient tč
lesné poškození při provádění léčby diathermick~'m přístrojem čís. 15584.
§ 1304 O. z.: jde při automobi.]ov)lch závodech o spo.]uzavi-nění diváka, stojícího na mÍ'stě, ,kde může závodní st.roj ze závodní dráhy snadno vyjeti
a hezpečnost diváka ohroziti čís. 15268.
manželka, jejíž manželství bylo rozloučeno z viny obou stran, není oprávněna do-máhati se na svém bývalém manželi náhrady škody, jež jí vznikla
spOluvinou jejího manžela na mzluce čís. 15539.
§ 1309 .'J. z. viz if o z S ude _k p ,r o z m e š k á II í.
§ 1313 a): veřej.ná 'nemocnice ručí při léčení za zalvmě'ni externího lékaře
(pomoené síly lékařSké) podle § 1313 a) obč. zák. čís. 15141.
a ručení hostinského (§ 970 o. z.) viz různé.
§ 1315 o. z.: úsudek na nezctatnost dovozený z jedi.ného ;případu či s. 15335.
pokud ručí vedoucí prodejového oddělení (filiálky) továrny na automobily
kUrpiteli motorového vozidla za nezdatnost šoféra, kterého určil k zajíždění
koupeného vozidla č i 's. 15614.
§ 1316 (970) o. z.: ruč e n í 11 o s t i -ll S k é h o, ma ji tel e pen s i on II
viz II á 'h if a d a š k o d y: il' Ů z n é.
§ 1320 D. z.: převzetím koně odbom~"m střiha,čem koní, k ostřihání přešla
po'vinnost o.patření zvířete podle § 1320 obč. zák na střihače čís. 15225.
mčení podkováře za opatřeni .koně po dobu jeho ko'vání čís. 15253.
ak hol verejný plemeník (odSt. 2- § 3 zák. čís. 169/24 sb. z. a n.) umiestený
obcou cicl'om krmenia a ošetřovania u súkromníka na sm1uvu (odst. 4 § 3
cit. zák.) , je chovatel'om zvieraťa, zodpovednýni za škodu ním sposobenú,
níe obec, ale dotyčný sú·kromník čís. 15718.
za úraz, spósoheu)r plemenikom samému chovatel'ovi, nie je obec zodpovedná jedine na tom základe, že je vlastníčkou zvieraťa čís. 15718.
§ 1326 o. z.: osoba stižená nevyléčite:lnou vrozenou těžkou duševní chorobou, a proto. zbavená úplně svéprávnosti, <neutr-pí zohyzděním újmu na
možnosti lepšího zaopatření čís. 15050.
stačí již možnost, že bude zmrzačení branit poskozenemu v lepším zao.patření a "V životním u:pla-rnění čís. 15266.
§ 1327 o. z.: ušel-Ii manželce· smrtí manželovou právní 'narok na byt ('§ 91
obč. zák.), jest jí tuto ztrátu nahraditi určitou částkou peněžitou čís. 14863.
-nárok přísluší pozůstalé vdově i tehdy, dosfa'lo-li se jí dědictví po zemřelém
jejím muži čís. 15000.
žalovaný nemůže se zprostiti povinnosti k náhradě škody poukazem na to,
čeho se žalobci dostalo od jiných osob, které za škodu onu neručí, 'nýbrž
které plnily jenom to, co 'podle smlouvy uzavřené nikoliv se žalovaným,
nebo v jejich prospěch, měly plniti čís. 15335.
§ 1328 O. z.:- námitka, že se žalovaný .nedopustil trestného činu (§ 506 tr. z.)
-podle práva Iplatného na Slovensku čís. 15226.
§ 1333 Q. z. viz pro dle n í.
ruč e n í z a m ě s t II a vat e lep r o 11 e p.ř i h 1á š e n í k poj i š t ě .ll í viz
poj i š t ě·n í -p e n s i j II í, s o c j, á I n í.
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různé:

kdo ne'Jbjednanol1 zásilku zaslanou
d'
vrátí poStě II .pOštovní pře' ážk '
,mu o e~Il~telem doporučeně
Jatel~ ztrátou zásilky na Ipo~tě /{ s~el~~fpovedťn za škodu vzešlou
zames~nanec, jenž přislíbí:1 zaměstna t r'
~"
.
prodá určit}' 'počet výrobků) n~odr va ~l, llr'clt~ vysledek své činnosti
sáhl-Ii slíbeného výsledku je~ protoPOt ah z~!f1estn~vateli za škodu,
vatelem mu přikládaných' není třeb~ e z OZl ~~emel0 'Vlastnosti zami"'!na..
s~ačJ, že nebylo prodeJné' za daných ~~~~í~:~z~ í'~YlO _naprosto neprodejné,
tretl osoba má nárok na náhradu škod
"
.. . bt?69:
naně mezi jinými (§ 881 obč zák) . Yll ~z~~kle JI porus~mm smlouvy sjed_
přímého nároku na plnění a 'byla 'I' Jt: 1 e y, na~yla-h z takové smlouvy
čís, 15663,
- I srn Ou-va porusena právě v této části
propustil-li zaměstnavatel nemaje dDI Y't'h d"
a nedostal-li tento podpo~u v nezar::ě~~~: o f UVO?~I, předčasně zaměstnance
hati na zaměstnavateli náhraď y zrnůsoben~os 1, ~uzeYIse zaměstnanec domá~
" zames
. t nanec neupoz.ornH odbo'v '
e mu.
tlm.
s (odv'
ze
. , nesel'de na t om,
svého propuštční z práce čís, 155~~~0l! orgamsacl na 'TlesprávnorSt dŮVOdu
prijatie zamestnanca do nového zame t
.
. .
.'
poistenepkej legitimácie podra v1. nar s gí~u~6'~1~ ]\ z~vlslé od 'Predlo~enia
vzneseny proti bývalému zaměstnavatel" OVI
,s . z. O: n., preto na'rok,
mestnanec odvodzuje z toho že nemohOl
:~ahr~du skody, ktorú Zanavatel'a, leho mu bývalý lamestnav~tel' nas l'~1 }Jr~acu. u .nového zaměst_
máciu, nle je po rpráve čís. 15519,
,nevyaal vcas pOlsteneckú legiti~
kdo Se neprávem vydával za zmocně-nc ,. 'I
ského zákona o náhradě škody je str ev~me 10: ruCI podle předpisů občan_
ujednání smlouv a.n{ neb I ': po~. ozen~rryu :nedostatek zmocnění při
nápadný čís. 11860.
y znam, aTIl pn obJ'ce]ne pozornosti nemohl ,býti
předpis §§ 248, 856 obó. zák přecLpokl' d'"
. ,
lstivě vydává za zletilého a ž~ smlu 'k a a, ~: ,n~zletJly s~ výslovně nebo
vm nemuze SI hned zjednati vědomos!'
o této okolnosti čís, 14877.
~11?~I-1i hospodář, aby 10letý hoch jel s koň-sk',
..
jeF utr!t.:.~l hoch při .iízdě čís. 14925.
ym potahem, zaVlí1I! tím úraz,
mimo pnpady § 5-84 odst 2' c ř s ne ."
h
zpó~obC'nou opomenuÍím pú výk~m; S~éhoruJ;a~'oz y-o,dCe ~9k5agnám za škodu
k vykladu úmlu;yy ·.v
1k .
tl Cl S. l 'T
~č.řitelům před~ost J,~zř:;e~~~~ ~~~:~'~~~~V~ř~~l z~vaze~, žel nepostoupí, j~ným
sl~odu vz~ikllou smluvníku porušením sv~o ~1~~~~~1, vl~okud odpovlda za
:prevzala-II obec smlouvou uzavřenou
"
,c 1 S. 15017.
nost stawti Se o řádný sta~ schodišr . s;- sta.tn.1 srp;avov~ žele:,~iční, povinodpovídá tomu kd ut ěl'
e, Jez ~spoJuJe nadrazl S vereJ'flou cestou
np uraz proto ze s h ďVt V
b
'
,
o
c:? IS e ~e ylo v beZlpečném
stavu, jen pro bezprávné 'O>Pomenutí' ',,podle § 881 Oibč. zák. č ís. 15063 ,nalok poskozeneho ,nelze posuzovati
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y'

Y

~t~~::~v ~!~o~st,~:s~e2:s, č'~e;:c, ~z~~~:~\l~Č íz:strtl~~stva při

hlasování pol l:.dyz SkUGCI by,ll trestním soudem odsouzeni pro Úest ' ,v,
. h '
poskozeném, může jeden z nich v civilnÍ'
" ,nI ~ cm spac any n~
ze zraně.ní bylo zp'ů-so'beno ,druhým čí;; ~~~~. o nabradu skody dokazoyatl,
pokud lze se domá'hati náhrady šk d
. Db'
čís. 15086.
o y, zipuso> ene konkurs·ním věřitelům

~~~ťa~~'Uj~~~1v zni~Ů~~~~o v~~~~~, i~rá.va víastnického vzal, prodanou .ve~
žádati náhradu škod J z ůs~be' '~~, !Irr; od sml0!1~y a mu ze 'na kuplteh
vinění kupitelovo zaJle'z"!',p t
n: za:vldnen~m nespI'ne.flJru kupní smlouvy' za,
- v om, ze ne ostál plateh'
.
kO
k~pní smlouvou; jde-Ii o obchody podle obch d 11,1;; z~~az .um, prevzatým
naf(~k na náhradu skuteČ'né škody a ušlého zis;~u n~u~': wna:'hmad prodda~lel
meZI Ujednanou kunn'
b
, 1 Z na na ra u roz I u
čís. 15138.
'
'v I cenou a n ecnou hodnotou věci v době vrácení.
v

"

veřejná nemocnice ručí při léčeni za zavině·ní extemího lékaře ~:pomocné
lékařské) podle § 1313 a) ob\', zák. či s. 15141.

síly

nárok na náhradu škOdy podle § 874 obč. zák. přísluší poškozenému i proti
jsoucí mimo smluvní 'Poměr, došlo-li k sjednání smlouvy pro její
lstivé jednání anebo na její nátlak čís. 15142.
úraz při dopravě zdviží; jak dalece ručí ten, kdo obsluhuje zdviž, za úraz
dopravované osoby čís. 15173.
hostinský provozujíci společně jak živnost hoteli'ers.kou s přechováváním
cizinců, tak i živnost restauratérskou a 'kavárenskou, neručí ani podle § 970
obč, zák., ani ,podle § 1313 a) obč. zák. za věci, uložené hotelovým hostem
v místnostech restauračních anebo kavárenských čís. 15294.
předpisu § 970 obč. zák. .nelze použíti, ztratiiy-li se věci z místností pensinnu, zařízenéhEl jaka hotel tomu, kd-o místnosti ty měl již po dlouhou dobu
(8 roků) najaty za měsiční ná'jemné či s. 15245.
majitel dolu jest povinen také k odst/ranění škod, jež neZlpůsobH dolováním,
jestliže bez oprav těchto škod nelze provésti opravy škod způsobených dolovánim čís, 15372,:
ke škodě podle § 46 obč. zák. náleží i to, co snoubence uŠ'J.o tím, že vzhledem k zasnoubení a slíbenému ma'nželství ,opustila misto; 'pokud má snoubenka nárok na náhradu ušlé mzdy i za dobu 'PD zrušení zasnoubení ·č í s.
15375.
kdy se může číšník, jemuž živnostenské společenstvo připojilo 'na vysvědčeni
vydané mu zaměstnavatelem dodatek, že neuznává vysvědčení to pro nesprávná data v 'něm uvedená, na spO'lečenstvu domáhati náhrady škody,
že mu bylo znemožněn-o ,najiti si další zaměstnání čís. 15381.
obchodlllk 'nie je zodpovedný za škodu, ktorú utrpel zákazník tým, že v jeho
obchodnej miestnosti na dlážke, zVl'hče,nej za mo'1«éhO' poča.g,'ie abuvou l'udí
prišlých zvanka, skl'z.ol a upadol čís. 1539-8.
ne-ní třeba, aby schody v o-hytných domech byly opatřeny ('§ 69 zák. ze dne
16. června 1894 čÍs. 63 z. z. pro Moravu), žerděmi na obou stranách
či s. 15459.
škůdce neručí za nepřímou škodu č í.5. 15510.
ručení kontrolujícího šéflékaře 'nemocenské pojišťovny vůči po.jištenci čís.
15552.
zák. čís. 329/21 sb. z. a n.: o Ipo:vinnosti k náhl'a'dě škody rozhoduje dohlédací úřad i tehdy, když starosta obce zemřel před jeho rozhodnutím čís.
14998,
,předpisy zákona -čís. 329/21 sb. z. a n. o u.platnění nároku na ·náhradu škody
proti obecním funkcionářům platí i na p-řípady trestných -či.nů čís. 15677.
zák. čís. 20/20 sb. z. a n.: žádost vyvilastněného za zrušení vyv'lastňovacího
nálezu není -podle zákona čís. 20/20 sb. z. a .n. vázáina určitou lhůtou, avšak
podal-li ji vyvlastněný až .po dlouhé době, jest k .průtahu s tím spojenému
přihlédnouti .při stanovení požadované škody čís. 14880.
Náhrada škody drahou (zák. čÍs. 27/69 ř. z.): zmnění cestujícího na dráze, jenž
nedostav ve voze místa k sedění zůstal státi na chodbičce u, .otevřených
dveří čís. 14960.
nejde o příhodu v dopravě, škrábl-U se cestující o .pře,čnívající šroubek
na ,štítku II dveří si-ani,ční budovy čís. 15123.
není příhodou v dopravě, utrlpěl-:li úraz cestující, jenž ve stanici vystoupil z vlaku na nesprávné straně (odvrácené ,od inástupiště) čís.
15175.
za jakých předpokladů může .býti orprávněn 'náhradní nárok cestujícího
vystOU:piVŠlbo z vlaku boé-ními dveřmi vedoucími na opačnou stranu od
staniCe, ,přišel-li při tom lk úrazu čís, 15401.
autem viz a tl t o mobil o v Ý z á k o n.
Náhrada útrat vi-z ú tra ty.
Nájem viz smí o tl v a 'n á j e m.fl í, pac h t o v fl i.
Nájemné věci: 1h ů t Y viz tam ž e.
osobě
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pří s 1 II Š fl o s t viz t a In Ž e.
jinak viz výpověď, vyklizeni.
Náklad podle § 1041 obč. zák. viz ve r S i ů i fl r e m.
podle § 1042 .obč., zák.: promlčení viz ,promlcení.
kdo vynaložil podle § 1042 obč. zák. náklad .na léčebnou péči zaměst
nance, jest oprávněn domáhati se na zaměstnavateli náhrady škody pTU
nepřihlášení zaměstnance k pensijnímu pojištění ve výši nákladu, ktery
byl by nesl Všeobecný pensijní ústav čís. 14857.
povinnost otcova platiti náklady nemoc·nič-nÍho ošetření za dítě dopravené -do nemocnice na příkaz úřadu či s. 14878.
chovatel plemeníků ne·ní oprávněn požadovati od obce náhradu nákladt1
vz-nildých mu vydržováním plemeníků za obec, neuzavřel-Ii s obcí
smlouvu o chovu plerne-níků čÍs. 149'84,
nárok není závislý na tom, zdali ten, na jehuž místě byl ,náklad ucmen,
o ,něm předem věděl a1nebo s nim souhlasilI; stačí, že k nákladu byl
povinen z jakéhokoliv práv-nJ"ho důvodu čís. 14993.
třetí osoba, upIati'lUjící svůj nárok proti manželu podle § 1042, obč. zák.,
může 'nastupovati žalobou i bezprostředně proti ma-nžeke jako dlužnici
čis.I4993.

~.
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t-;f'. 35 36 3,7 ex. ř.
pOlem: ClS.
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e viz žaloba p~dle :-i''S'ka~u viz směnka.
Nátllitky proti povoleru e::e u~ II é m II p I a t e b nim li P r 1
_
IJt1)ti směn~e,. s m e II e c
~ d'
) viz ú p r a v a
výpovědI VIZ v Ý P o ve.
'čís 164(33 sb. z. a n.
,. u.pravě pachtovnebo (vl. nar.
.
pn
.h
P a ~ h t ~ Yn e 05
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N 'vr'h exekUcnt VIZ
a
žalobtú viz žaloba. ,
racovní soudy.
.
v opravném prostřed~u ~~z p 1 llce zajišťovaCI.
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'kvoty viz vyrov nan !.
NedIl VI~ ~ 0otnl: ·t lné při placent vyrovnacl
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Nedopati"em. uvt ~e , r á vn ý.
d vol á n í, d o vol ~ n.l
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otázku, zda tu jest podpůrná vyživovací :povinnost, jest řešiti procesnímu soudu ve sporu (§ 1042 obč. zák.) jako otázku předurčL1jící čís.
15027.
-náhrada nákladu učiněného za toho, kdo má podpůrnou vyživovací povinnost (§ 143 obč. zák.), není závislá na tom, zda ten, pro něhož byl
nákíčtd vy,naložen, uplatnil své právo proti podpůrně povinnému k vý..;
živě čís. 15027.
za tu'váni služebnosti požívá'ní může vlastník věci za .předpokladů § 520
ohč. zák. uplatniti jen práva v tomto předpisu uvedená, nemúže však
nastupovati na- po'živatele žalobou o provedení potřehných prací podle
§ 513 ohč. zák., nebo požadovati od poži'vatele náhradu podle § 1042
obč. zák. za tyto práce, ,provedi-li je sám čí-s. i 5059.
jak dalece je nemanželský otec -povinen hraditi zemskému foudu náklad
vzešlý -ošetřením a 'léčením dítěte čís. 15060.
český zemský fond jest oprávněn domáhati se na dětech ná'hrady léčebných nákladů, jež vynaložil na ošetření jejich nemajetného otce vé
veřejné nemocnici; -.předpisem § 5 zák. čís. 19/88 z. z. pro čechy není
vyloučen ·nárok :podle § 1042 o. z, čís, 15067.
pre posúdenie .povinnosti nemanželského otce bývajúceho na Slove.l18'ktl
vóči, nemanželskej ma1ke z dovodu nahrromadených alimentov platia
predpisy všeolbecného občial1ského zákoníka čís. 15320
,náhrada ,nákladů požadovaná nemanželskou matkou na nemanželském
otci za výživné 'Vyualožené -na nemanželské dítě čís, 15430.
zaplatil-Ii nájemce předem nájemné za určité období a nájemní smJouva
byJa před koncem tohoto období rozvázána, jest oprávněn domáhati se
náhr;:ldy 'Ua novém nájemci, jenž neujednav s pronájemcem bezúplatnost užívání užíval nájemní věci do konce období čís. 15500.
převzala-Ii zletilá nemanželská matka smí-rem s nemanželským otcem
jehO vy-živo-vací povinnost na sebe, převzaia tím, nebylo-li jinak ujeánáno, pouze vyživovací povinnost normá'lní, t. j, povinnost vyživovati
dítě do 'nabytí zletilosti po případě způsobiJosti je'ho k samostatnému
výdělku či s. 15628.
Nálezné: k pojmu ztracené věci podle §§ 3 88, 3-89 o. z. čís. 15435
Námitka nedostatku legitimace viz o p r á v II ě n í k e s por u,
nepřípustnosti pořadu práva vh po řad p r á v a.
nepříSlušnosti viz pří s I u Š n o st.
promlčení viz pro mlč e n i.
započtení viz z a poč ten í.
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či bezplatně

s výjimkou zaměstnanci! pojistníkových, určených ke sklá~
dání a nakládání zbožÍ; uvedená v'ýjimka neplatí' pro manželku pojist~
níkovu, i když jest spolumajitelkou závodu; úmluva tohoto obsahu se
nepříčí ani předpisu § 10, 2. odst. pojišťovacího regulativu (min. nař.
ze áne 5. března 11896 Č. 3 1 v doslovu nař. z 29. prosince 1'917 Č. 521
ř. zák.), ani dobr)'m mravům čís. 152'20.
intervencia II živnostenských úradov cielom zadováženia koncesie, opierajúca sa len o osobnú znárnosť, prieči sa dobrým mravům a nezakladá
nárok ani na náhradu hotov'ýeh výdavkov tým vzniklých; srov. Úro sb.
čÍs. 978 čÍs. 15371'l.
převzetí rukojemstvÍ za zápůjčku, jíž má býti umožněn vypůjčitelův
provoz hostinské živnosti, ač k jejímu provozu nejsou podle předpisu
zákona čís. 112/27 sb. z. a n. způsobilí, nepříčí se samo o sobě zákonu,
nebyl-Ii ani zapůjčiteli znám pravý stav věci čís. 15486.
neodporuje dobr)rm mravům ani předpisům zákona o pensijním pojištění
čís. 26/29 sb. z. a n. úmluva, podle níž byl zaměstnanec po třicetipěti~
leté službě ponechán nadále v aktivitě pod podmínkou, že odvede za~
městnavateli vždy pensijní a starobní důchody pensijním ústavem mu
vyplácené čís. 15537.
nicotnost úmluvy knihovních věřitelů, že jeden z nich nebude při exekuční dražbě podávati, převezme-Ii druhý jeho dluh čís. 16583.
ujednání, jímž se zrušují nebo obmezují práva, plynoucí zaměstnanci
z předpisu § 1'155 obč. zák. jest nicot-né čís. 16483.
a § 36 zák. č. 20/10 ř~ z. viz ob c hod n i po moc II í G i.
a § 17 rozl. zák. viz rozluka manželství.
čís. 2: postup vymáhané pohledávky klientem advokátovi, jemuz Jejl
vymáhání bylo svěřeno, jest nicotný, i když postup stal se ke krytí
úvěru -poskytnutého advokátem klientu čís. 1'5038.
čís. 4: zákon nevyžaduje úmyslného uvedení v omyl jedné smluvní
strany druhou, nýbrž stačí vykořistění čís. 15620.
§ 1174 obč. zák.! nežalovatelnost zápůjčky- dané vědomě k umožněni
zakázaného terminového obchodu s obilím či-s. 1'4888.
vládního nařízeni: vládní nařízení čís. 169/33 sb. z. a n. nevybočuje
z mezí zmocnění daného zákonem čís. 95/3'J čís. 14l800.
vládní nařízeni čís. 89/36 sb. z. a n. nevybočuje z rámce zmocněni
čl. I. zák. ze dne 21. června 1934, čís. 109 sb. z. a n. čís. 15001.
Nepominutelný dědic ,viz p o z II s tal o s t, děd i c.
Nepřihlášení k pojištění viz poj i š t ě n í pen s i j n í, s o c i á I n í.
NepřípustnO-st dovolání, stížnosti viz d o vol á n í, s tiž n 'O s t.
exekuce viz ex e k u c e (§ 39 ex. ř.), ž a lob y .p odl e §§ 36, 36, 37 ex. ř,
pořadu práva viz p o řad p r á v a.
Nepřislušnost viz pří s' I u š n o s t.
Nesporné řízeni: op_atr'OvnictvÍ, poručenstvÍ viz tamže.
p o z II s t a los t fl í říz e n Í' viz p o z Ů s tal o s t.
rej s tří k o v é říz e n í viz rej s tří k.
či pořad práva: strany mohou se v nesporném řízení shodnouti, že jedna
z nich složí vyjevovaeí přísahu před nesporným soudem; takový smír jest
exekučním titulem podle § 1 Č. 5 ex. ř. čís. 1'4992.
nepominutelný dědic, jehož právo bylo odevzdáním -pozůstalosti porušeno,
;n!)že se domáhati nápravy jen hidným sporem, i když 'Odevzdání pozůsta~
losti se nestalo pravoplatným čís. 16025.
navrhuje-li jede'n ze spoluvlastníků domu, aby soud rozhodlo upotřebení
a užívání určité místnosti, nejde o rozdělení užitků mezi spoluvlastníky,
ný'brž o otázku správy společného domu, již jest řešiti podle § 835 o, z.
v řízeni -nesporném čís. 15365.
neuznává-Ii dědic platnost odkazl! a nehodlá-li jej splniti, musí od-kaz'Ovní~
své nároky na odkaz uplatniti pořadem práva; rozhodl-li soud v' pozůstalost
ním řízení o platnosti odkazu, jest .ieho rozhodnutí zmatečné podle § 41 d)
zák. ,čís. 100/311 sh, z. a n. čí $. ;15'695.
1

,
ú raHI arendovného p<J?J'a v). v11•a ....
oprávnenost naroku arneennd'0~tz'Oeraby~,ariefená v spomom poluacovall1 Cl S.
č. 164/33 sb. z a n.
15711.
zák. čís. 100/31 sb. z. a n.:

okračovaní, v ktorom opatr~vníck~' súd r~~hoduj~
§ 6 (37)) v nespornom P
'k
arodeného nasledneho dedlca, aby
o tom, Cl má zmoc,nit' opatroVll} a n1; otekárneho záložného prá~·a,. vlomenom tohoto zap?cal ~porl o ~Yrna\, Ytatyčný hvpotekárny veritel. 111e. Jť
ženého na pozost~lostn~ nelnU e'kno~.' 100/31 sb. z. a n.) a nema pravo
účastníkom pokracova111a (§ 6 za . CIS. v .
l,r::., M'7
.
k
. (§ 37"s 100/31 sb z a n.) CI S. ~.
.
• demu
k.re yrzu,
.Cl.
d'tora nezlEtilcovho pozemku protI su n
nte Je pnpustny
rekurz aren a
'1'"
I J:;,54?
. kt'
da nebola schva ena c 1 S. .., _.
•
I
rozhodnutlU, or~m ar~n
. .
b tí nov "ch práv ve vlastmm sova
§ 32 (2): »nabytl~ ,~rava« nelll Jen .~1a Ycetích\sob stala se zatím neposmyslu,. ~ýbrž stacI, ze, d?s~v,adll1, p~a r
, v _
chybny:ml a pravoplatnymt CI s. 141
. v I 'ký otec jest vubec opravnen se
§ 35: do roz!lOdn~tí o. t9 m , z?a ~~r~atzj: dovolací rekurs připustn)/' čís,
svým nemanzelskym dltetem se s ~ a I,
15249
vd'
b rozdielna od sťažo§ 36: 'treťou oso-botl v smysle § 36 (4) je kaz a oso a,
vatel'a čís. 15542.
.,.'
-Sl
neplatí v řízení o zbavem svepravnosh či s. 150 .
§ 37 viz § 6.
v
v . ' 'hradu v řízeni nesporném mlS!')
§ 41 d): rozvrhí-li SOU? slo~enotl'yo~art11lv!1~ní zmatečné a lest postupovati
odle zásad §§ 28S az 2871 ex. r., Jes nz
153,03
'P
'k v, 1-00'3'1 sb z an CIS. ' i J .
podle § ~3, odst. 21 zao ·t Clls . t ' / 'řízeni o· pJat~osti odkazu, jest jehO' rozhodrozhodl-li soud v pozus a os Ol~
nutí zmatečné podle §
d) vc ,I s. ~:~;'~~ra býti obeslána jako zástupkyně
§ 41 f): po~~d ~emu!sl dmanlc~l Jr?ní o náhradu za vyvlastněné pozemky
vodohospodarskeho on tl v.< Je na
k stav'bě údolní vpře~rady o CI s. l?l~g., r řízení ozůstaJostním nepominu§ 41 g): neslysel-h !~ozl1sta]ostnt ::;o~~ \bec vě:d~ti nestalo se řízení zmatelného dědice proto, ze o nem nemo vn
,
tečným čís. 15025..
o
' d ve pozustalost jest projednati
zmatečnost, rozhod-l-li pozustalostnl s~OO8: zčís 681 z, z čes. aniž vyslechl
podle předpisů zákona ze dne 7'0 srpna , 'v, ,'. v··s '15054
před rozhodnutím úč.a~tvníky 'k~zustaloost~ro~t~lfhe~J ří~elnY d1ána p'říležitost, ahy
z.mart:e6no'st, nebyla-ll ucalstm ~m J;ozus o
. čís 15547.
se I?rohlá si!i o tr:ávrlbllľl'~lal u?gads~~í~i ~po:~:~~~o~t~Okl1, ~Istanovcném k výslechu
nem zrnat ecnos I, ne y 1
přezvědných osob čís. 15;192.
nemusí "-e státi soudem samým,
slyšení účastníku podle § 126 nesp. paL
. v' , v' s 15ó82
t I
ťv m J'ako soudním kO'ffilsarem CI,.
.
k'
.
stačí, že se s a o no are v
.. t
d
uvedeným v § 45 poručens Y
§ 45: je-Ii osvojenec porucencem, les sou em
'
soud čís. 15:114.
.
v J,,-k" otec vůbec oprávněn
§ 46 (1):. do roz~odnutí o !olm ,zda J.~~~e~emj~~~e doJntací rekurs přípustný
se stýkatI se sVyiffi nemanz.e skym 1
,
čís. 15249.
.
1 ' v ' v 'en tehdy nemůže-li ji plniti
§ 46 (2~: ~tdcoYdská báb~kjes~tsrr~0~_li ~1~il:~aJvvživova~í povinnost otcovotcovsky., de ; J ~ 9 n~~a on. :., v,
1484'6 .
. .
skému de'du a ba?e dltlel!e zaro,\ en c ~~·chodníh·o rejstříku jako člen spravlll
d
není nezákonnosti, hy -I zapsan., o
, , a vzá'emnost čís f4848.
rady cizozemec; pod po~mínlkOl1, vze ;~~~i~ro~:~~~k sou1dU zda firmy se -od
s hlediska nezakonnostl ne ze prez l '
,
sebe zřetelně odlišují čís. 14S82·
h
b rtn' ch čís. 14971.
platí také o, dovolaCtí~, ~~~ursl!v~\:' ~~zue~~ ~a~~~ř;\á;~~ rbzlukn manželství
nejde o nezakonnos ,jes lze mz-sI '
d '/ bvl vydán na základě
podle § 17 rozl. zák. proto, že rozst1de~ rozvO ov~ l'v
"
'kladě
návrhu obou stran na rozvod m~.nželstvl Odl st?l~ a '1oS04ze.1 a Jen na za
•
t " " b'ě stran)' navzale1TI dozna y CI s..
.
skutecnos I.' lez o
'."
. I ,dl
naleckého důkaz-u že nejde o pozemek
ani uznal-h soud, ocenule vys e v z " v '
11 g? '
stavební, nýbrž o -pozemek zemede1sky Ci s. 15 ,_.
v

,
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v, '
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•
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ani byl-li podle § 136 nesp. pat. odkázán na pořad práva věřitel, jenž měl
pro svou pohledávku exekuční titul čís. 1'54'47.
do rozhodnutí o tom, zda nemanželský otec jest vúbec oprávněn se svým
nemanželským dítětem se st)'kati, je dovolací rekurs přípustný; pochyb-ení
při řešení této otázky nezakládá nezákonnost čís. 15249.
nejde o nezákonnost, nerozhodly-li soudy dříve, než uložily prarodiči placeni
výživneho na vnuka, o tom, komu dítě má býti dáno do výživy a výchovy
čís. 1'5358.
nejde o nezákonnost, dospěly-li nižší soudy k závěru, že kontradiktorním
rozsudkem ve sporu o rozvod manželství jest ve skutečnosti zakryto uznání
rozvodov-é-ho důvodu čís. 154'88.
není nezákonností, zřídil-li pozůstalostní soud společného správce pozllsta~
losti, jestliže přihlášení dědici, jimž byla správa pozůstalosti svěřena, nemohli
se- dohodnouti o způsobu správy čís. 16667.
nejde o nezákonnost, byly-l.i důvody odmítnutí osvědčovány před soudcem,
jenž rozhodlo odmítnuti notáře jako soudního komisaře čís. 15690.
Nesvéprávný: předpis §§ 248, 866 obč. zák. předpokládá, že nezletilý se výslovn~
nebo lstivě vydává za zletilého a že smluv'ník nemůže si hned zjednati vě
domost o této okolnosti čís. 14877.
viz též o d p II r č í fl á rak.
Nezabavitelnost viz ex e k u c e (§ 2'51 ex. ř., exekuce na platy).
Nezákonnost (§ 46 (2) zák. čís. 100/31 sb. z. a n.) viz nes por n é r ~ ze n í.
Nezaměstnanost (zák. čís. 34/34 sb. z. a n.): nezaměstnaní podle· § 4, odst. 1 jsou
i ti, kdož ztratili své zaměstnání vlastní vinnou a nemohou nové nalézti čís.
14910.
vl. nař. čís. 77/36 sb. z. a n.: nebydlí-Ii nezaměstnau)" dlužník jako vlastník
domu, jenž je předmětem dražby, v tomto domě, neslouží tento k přímému
ukoje'ní .přiměřených nutných potřeb dlužníkových, třebas nájemné z tO'hoto
domu jest jedin}'m příjmem dlužníkov'~'m, z něhož hradí nutná vydání či s.
1153'76.

i když jde o exekuci, vedenou proti veřejné obchodní společnosti na nemovi-"
tost jí knihovně .připsanou, mají veřejní obchodní společníci nárok na výhody
poskytované vládními nařízeními čís. 25.1/36 a 17/36 sb. z. a n. osobám
nezaměstnaným čís. 15520.
úlevy při spláceni pohledávek (vl. nař. čís. 251/35 sb. z. a n.): i pohledávka,
požívající úlev může býti zažalována žalobou na plnění; proti žalobě nemůže
se dlužník brániti námitkou .předčasnosti žaloby jen proto, že jde o takov'Ou
pohledávku čís. 15361.
byla-li do v)rroku rozsudku pojata doložka, že jde o pohledávku, na niž se
vztahuje úleva podle vlád. nař. čís. 2511/35 sb. z. a n., může si do toho s.tě
žovati jen žalobce čís. 15BtH.
i když jde o exekuci, vedenou proti veřejné o-bchodní společnosti na nemovitost jí knihovně připsanou, mají veřejní obchodní společníci nárok na výhody,
poskytované vládními nařízeními čís. 2ll)'l/35 a 7'7'/316 sb. z. a n. osobám
neza-městnaným č i s. 15520.
předpis § 13 není předpisem velícím a nelze k němu hleděti v opravném
řízení, nebylo-Ii uvedené vládni nařízení účinné v době řízení před pn'ým
soudem čís. 15360.
podpom v nezaměstnanosti (státní příspěvek k ní) viz tam ž e.
a § 7 zák. čís. 76/35 viz s plá t k o v é o b c bod y.
Nezbytná cesta viz nes por n é ř i z e n i [§ 46 (2)J.
Nezletilý viz nes v é p r á v n ý.
Nicotnost smlouvy viz ne p I a t n o s t s m I o u V''f.
exekučního řízení viz zmatečnost exekučního rlzenÍ.
Notář: z a s t u.p o v á n í pře d p r a c o v ním i s o u d y (§ 23 zák. o prac.
soudech) viz .p r a c o v n í s o tl d y.
slyšení účastníků podle § 125 nesp. pat. nemusí se státi soudem samým,
stačÍ, že se stalo notářem jako soudním komisařem čís. 15582.
o odmítnutí notáře jako. soudního komisaře platí předpisy o odmítnutí
soudců: čís. 1'5600.

'~rs- ka' k()nlora: není právnickou osobou čís. 115591.
,
I "I'
d-t
devzdaneho není třeba ani
·SPI·S· k darování nábytku nez etI ym e ~m o
•
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~~i!~~k~~~t~~IS~~w~~á~~~n~~ztC~~~Ž~I~ Cvyž'actuje ~otář&kého spisu čís.
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15061.
.~ k'h
'8
a manželi odendaného, lze
vrácení věna, ~řízeného ,bez ndotar~ ~ o §§SP\~'?9 12fY4 1266 obč. zák. čís.
žádati jen za predpokladu, uve enyc v
'"'~ ,
,

a~~~.a
manžel~, že iede"n I ~ich v~nalž:LI~~třf~~~U
pČ;:t~~pr~d~~r~r~gl~~i~i
patnclho druhemu manze OVl, za o,...
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15587
Z

tOhOt0 domu, nevyžaduje fo~my .not~rskeho sp~s~ c I:i· v vol~nou nebezpe-

N()uze:či~u~lz~e
:1~J;~I~I;rnlí~~
j:~~ť~~I~~stč~~~\'~F~~riý~lkf~~~~~d~,;ia:~~~
nejde o
nebezpecenstvl ve s.rnys
o
společne
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čís. 15259.
" b'
• 'll ě n í k d Ů' vol á n í.
Nouzová práce viz sml o u v a s I II Z e II I, o:p r a \"
.
'h
Nouzové území (vl. nař. čís. 142(34 a další) viz zem e d e I e C"
v

h dl hů a vystavem nove o
Novace: vyú?tování st~r~ho dIu,hu; I?r~poct~ťd pnyc
u
novaci podle § 13176
dluhopISU o nO've Jednotne hshne zal: ~ a po pnpadě b
. "ení .rukojobč. zák.; není-li jinak uje?náno, zamka smlouvou o o novll I ruc
mího a plátce čís. 15452,.
Novoročné viz r e m II n e r a c e.
. ,
o že dovolací soud
přiV'

v

...,

,V"

NovotY~lí~:ti s~~it~~~~~~tť:t~~nžejf~~;~ť~:~;vgl~~~I~;lpřY;~ťil v dovolaci odpovědi
čís . 15528.
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meze zásady vyšetřovací v roz u ovem, r1ZenI Cl,.
viz též společenstvo stavť!bnl.

Obec: ,pořad práva viz tam~e.
_ s t a veb n í řád viz tam, z e:
zaměstnanci obecl1!

VIZ

v

tam}e..

'h

d

'kl dO

Z~~rk~}~h P~:~~~~žo~~íí;P;I~~:~ík1~~d~b:~: ~~uz~~~~I_Ras r~b~í ~~loauvu~
~ř~~~:faSte:~~í~~I~~:~~:;?:~te~"ot~ ~e stá~n~ spr~d'ouv,ž~ez~~~j~~~á~i:~1~~t

starati se o řádný stav ~lh9dlste, l~Z sp~J~~~o~tš{lZ~ebylo v heZJpečnéo{
~~r~:í1!nt~~u'b~~~rá~~~e Ů';~~zen~W; o~á~Ok poškozeného nelze posuzovati
.
b'
k oe
podle' § 881 obč. zák. či 5. 15063-.
odklizení stavení, ,zřízeného s výhradou odklizem na o eCfllrn pozem u ~
svolením 'Obce čís. 15205.
§?1Z I t ' ého
nředpis § 103 mor. obecního zřízení nebyl zrusen predplsem
"" op a o;v
'.
"
16~
zakona c.} s. . (f ~ n k c i o n á ř i) o b ce' o povinnosti _k n. áhradě' škody
z moC n e n C I v I' t
b
mřel před jeho rozrozhoduje dohlédací úřad i tehdy, kdyz s aros a o ce ze' hodnulim čí 5..14008.
,. . k
. h d 'kody
řed is zákona čís. 329/2'1 sb. z. a n. o uplatnem nar? u,~.a payr.a II s
p rott o~ecním funkcionářům platí i na případy tr~stnych c:~u Cl s,, 1.5677 .
P'h d Vkody zpltsobené členy obecního zastup-ttelstv'a prl hlasovam po-na ra a s
-,
v'
. v.
15479
rušením .předpisů § 48 čes. obec. zr.lz~nl C I S,,, v ' "
č'
15559
vládní komisař jest oprávněn k v;:daOl propou~t;cl~O nalezu
t
~ e_
Obecná cena n e m o v i t o s t i viz d a v k a z p r I r II s t k u hon o y
movitosti.
,
Obecní podniky viz z a m ě s t II a n e c ob e c n 1. •
_
zaměstnanci viz z a m ě s t n a n e c o b e c n 1.
Obeslání strany k výslechu viz v Ý s I ech str a n.
,~., ~ I
Obchod' podle čl. Z71 čís. 1 obch. zák. předpokládá, že jde o nakupydecI z~ ~ce ~m
• zcizení v pů:vodním stavu, či přepracované!f1,. avš~k. v'!:. y v a overn
stavu že se ~achovává vlastnost věci jakO veCI n~ovl~e. -C I s. 115056.
diferenční: pojem' lze je uzavříti i činem konkludentmm Cl S .... 15466. , k
_
předpis ~ 1351 obč. zák. se týká i případů:, kdy byla prevzata zaru a
v

v

•

dS'
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diferenčních obchodů čís. 15456.
vědomost zástupce věřitelova, že jde o obchod diferenční, jde na V'fub
věřitelův čís. 15466.
nežalovatelnost výtěžku, získaného prodejem cenných papírů, odevzdaných bance při provádění diferenčních obchodů čís. 15535.
tenninový: nežalovatelnost zápůjčky, dané vědomě k umožnění zakázaného
terminového obchodu s obilím čís. 1488-8.

za pohledávku z

Obchodní cestujíCí viz pIll á moc p r e s II m pti v 11 í.
II a pro V' i s i viz pro v i s e.
zástupce: nejde o služebn}' pomer v pripade, ked' obchodn)' zástupca (aj
podl'a smluvy) zůstal samostatným obchodníkům a nedostal sa čo do
činnosti, ktorá mu hola smluvoll určená, do pomeru pO'driadenosti k druhej smluvnej strane čís. 14989.

viz též pro v i s e.
pomocníci (zák. čís. 20/10 ř. z.):
§ t: kdo byl přijat soudním znalcem k pomocným pracem na znaleckém
posudku, nestal se obchodním pomocníkem podle § 1 (1) čís. 15436.
§ 17:, zákonná doba dovolené může býti prodloužena třebas i mlčky
konkludentními činy; i na tuto delší dobu vztahuje se předpis druhého
odstavce § 17 či s. ,14836.
§ 36: nep,latnost smluvního ujednání, směřujicího k obejiti zákonnéhv
zákazu, stanoveného v § 36, odst. 2, cÍs. 1, i když konkurenční doložka
vyhovuje iormitlně předpisu čís. 16560.
viz též k o n k u r e II ční z á k a z.
jinak viz zaměstnanec s'oukľom}' (zák. čís,' 154/34 sb.
z, a n.).
zmocněnec viz p I II á moc.
a živnostenská komora viz p o řad p r á v' a.
Obchody splátkové viz s p ! á t k o v é o b c 11 o d y.
Objednávka víz s m I o u v a.
Obligace solidární viz s o 1i d á r n o s t z á vaz k u.
Obmeška1ý vydražitel viz dra ž b a (§§ 1'54, 155 ex. ř.).
ObmyšIecÍ dololŽka (§ 133 poj. f,) viz poj Íš t ě n í s m I u v n í (n a ž i v o t).
Obnova: řízení! § 530 čís. 7 c. ř. 5.: odsuzující rozsudek trestní, vydaný po skončeném řízení v základním sporu, není dostatečným důvodem obnovy
řízení ve sporu o náhradu škody, skončeném pravoplatně zamítnutím
žaloby, ježto nebylo dokázáno zavinění žalO'vaného čís. 15089,
s'ouď, rozhodující o žalobě o obnovu, jest povinen dbáti z úřadu, zda jde
skutečně O' nové skutkové okolnosti nebo průvody, zejména jde-li
o obnovu sporu o rozluku manželství čís, 1546'5.
Obnova (§ 13~6 o. z.) viz n," v a c e.
Obohacení bezdůvodné a kondikce: vrácení daru nelze se domáhati na universálním
dědici obdarované proto, že se dárci nedostalo očekávaného prO'spěchu,
jestliže pohnutkou darování nebyl výlučně právě tento předpoklad; není
tu ani 'bezdůvodného obohacení, ježto šlo o platné plnění dárcovo čís.
'15079.
předpoklady nároku pro bezdůvodné 'ObohacenI podle § 1431 obč. zák,
či s. 15124.
pronájBmce má proti nájemníkovi, jenž- podal proti výpovědi bezúspěšné námitky a marně se bránil opravnými prostředky proti exekuci
na vyklizení bytu, nárok na náhradu toho, oč se nájemník obohatil tím,
že užíval bytu bez právního dilvodu; zásady § 3618 obč. zák. lze použíti i proti nájemníkovi, který jako držitel nájemního práva užívá cizí
v'ěci čís. 15606.
nejde o omylné placení nedluhu, byla-li jedna z pOdvodně vylákan)1ch
zápůj,ček zaplacena na příkaz osoby zápůjčky vylákavší jednomu zapůjčiteli

.druhým zapů,ičitelem čís. 1'5608.

viz též dr II Ž k a.
směnečné viz smě n ll: a.
Obsazení soudu: pracovního viz

pracŮ'vní

soudy.

_
jinak viz o d vol á r: í . .
V) ť X e k II C ť 11 a pl a,t y.
stávka soudní viz e x e Je II c e (§ ,294: ex. r.,
"
'., _
g~živnutí pohledávky \,'lZ v y r o v n ani. v 'smlouvy a Háceni kupnJ Cť~1Y , Je'L>ta
O enění sporu: domáhá-li se žalob~e zrusem '. í kup ni ceny, kdežto na ro !{ r:
c
hlavním předmět~m sl?oru ~arok na ~ v~~~~~iícím; nároky na ~aplaceOl v-yzrušení smlouvy Jest J~n. narok~n\ ~r~edlejšimi (§ 54, odst. 2 J. n.) a nelze
da'ú spojených s kOUpI, lSouvnarov~)
řihlížeH .;: í s. 15275.
k
při výp,očtu hodnoty prcd;n:t~ sporu
předn!etu sporu čís. 15349.
_
ve sporu o výpoveď z bytu nem tre a ocen
i I i á 1k a.
TI e z a m ě s t n a n o s t i.
O dbočka viz' f.
't-ď"-)odporav
'
v
Odborová organisace, us r~ I :'IZ 1
.
s I o žen í n a s ° II d e.
Oddělné pravo (uspokojem~ VIZ k o n k II 1 s,
~
Odevzdaci listina viz, p o z u s t a 100 s t . , .
A;''''í pozůstalosti viz P o z II S tal o st.
. ' . ' s t k II hod not y viz
OdeVZUQJ.I
...
~.
d' 'ky z pr11 u
Odhad: z a ú čel e ITl vy měr e n I
a \,
, ..
d' k
t kaji se jen odhadu
_
.př~XpiS~ vládního' nařízeni ~čÍ? 1~/33- IS~OO~' a n. y
nemovitosti v řízení ~xe~.ucn~m . c l:'-t í ž n o ~ t.
v zemědělském vyrovnactm nzem VIZ

fní

hi:n

Odkaz viz P o z ů s tal o s t . ,
.;; ru o neplatnosti závěti, se týká též
Odkazovník: třebas rozsudek, ,":ydany ve 'dPO t tek podmínek podle § II c. r. s.
odkazovníka, nelze n~ ne ho P~~tt~e~; apat. čís. 151148,
p~~t~tio~~~O~~~~~~~~ ~sl'~~í;t1Svt~á určo'vací žaloba o neplatnosti závěti le~1
pza .'
° § ?o.o
c r seJ s. 15148.
pre dpo kladu
o
~L;O..,
viz též P o z II S tal o s t . .
'; c'J·s. 142/34' sb. z. a n. a další)
vdě!Cl (vl JHU.
'
Odklad exekuce: P r yO t ~ z e ID e
..
viz zem e d e I e vC'
'(zák čís. 34/34 sb. z. a n. a další) viz:
proti nvezamestnan.ym.
n e z a rn e s t n a n o s t . ,
.
vo latně odlDzene len proto, ZE::
§ 42 ex. ř.: nelze pokraóovah·v ~~e~uttr~a ~jmll která by po případě
byla dodatečně slože~a ~a, sou ee~~k~C~ č Í' s. 1'5498.
.
byla spojena s pokrac;O'vamm, Vl
dklad exekuce, musí zkoumatI,
0
ČIS. 5: soud, ro zh?d l;lJ e . o navr:~ na 3 5 ex. ř, čís. 1495~..
.'
jde-li opravdu o naml~ky ve ,~mJ :;~u ,~kl d -exekuce aniž ulou! povmnemn
§ 44 (2) ex. ř.: povohl-lt prvy sou o amáha'ícího' věřitele uložil jistotu,
jistotu, rekursní soud však, na..r~~urs y':.}~ Ie d10 výše jistoty nepřípustný
jest dovolací rekurs vymaha]ICl o ven e
'č i s. 1'5126.
Odměna advokáta viz a d v o kát. ,
_
za dilo viz s m I o u v a o d II o.
spr o stře d k o vat c I s k á.
_
sprostředkovatele viz sml o II v a
Odmítnutí notáře viz not á ř.
Odpočivné viz pen s e.
.' v
Odpor: podle § 158 obč. zá~. voz 0~ \ ~. b a pod I e §§ 35, 36, 37 ex
_
podle § 35, 36, 3? ex;. r· v1z ..2 b
v n u cen á ne m o v i t o s t i.
podle § 213 ex. r. VJZ d r a z a.
.' Ih • t Y
podle § 39 řádu o- zbavení svépravnosh VIZ
u v . dnu vší h o stá t II
."
d II mal e t k u, p r \ p a
Odporování pIa t n o Stl P ~ v ~ e r m a i n viz stá tpod smlouvy v .
Yd'
Odpovéd' dovolací viz d o vol a C :í. o d p o ve.
2'9 a násl).
Od čí nárok: v k o n k II r s u VIZ ,k o n k II r ~ n\§~c zák. č 64/3-1 sb. z. a n.
pur ustanovenia čl Xl. uvod~ovaC1S~l ustva~~o\jZd~orovat' právn)"rm úkonom,
nevzt'ahujú sa len na otazk~, Cl mfefnosti (najma § 9 odp por.), pO,d a
i na O'statné predpoklady o porova . dk čís 14914.
konkurzného, resp. odporovacleho pOf}a u čině~'ýrn před prohlášením konkdy lze právním. je?~~ní~~. úpadC~vY~~~a~i nejen podle předpisů odpůrčího
kursu v úmyslu zkl'abb ventele, 'O po
y

y

=
o

,.

y

S
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práva, nýbrž také podle všeobecnych předpisů. o náhradě škody (§§ -1293
a násL obč. zák.) čís. 15086.
pokud ruMe »vyúčtování« b~,ti předmětem odpfirčího nároku čís. 14847.
odpůrčí žalobu je zamítnouti, vrátil-Ii žalovaný ještě před pOdáním žaloby
dlužníku, co z jeho jmění ušlo odporovatelným jednáním čís. 14935.
keď právny úkon, l!zavrený menom nezleti1ca, vykonaný bol predo dhom,

ktorého nadohudol účinnost' nový odporovací poriadok (zák. č. 64/3 1, III.
sb. z. a n.), treba otázku: pokial' mož,no úkonu tomu odporovať, posudzovať
pOdl'a právnych pravidiel, platných pred novým odporovacím poriadkom.
i ked' poru'čenský súd schválil menom nezletilca právny úkon teprv' za účin
nosti nového odporovacieho poriadku čís. 15099.
s odpůrčím nárokem lze lwrnpensovati vzájemnou pohledávku proti odpo~
rovateli čís. 151135.
prevad hypotekárneho záložného práva, viaznúceho pre zmenkovÍl pohI'adávku, ktorá nebola záraveřl so záložným právom prev'edená a platením
zanikla, nemože byť sám o sebe napadnutý odporovacou žalobou čís.
15163.
poznámka odpůrčí žaloby podle § 211 odp. ř. jest svou podstatou prozatim~
ním opatřením a platí o ní i pokud jde o přípustnost opravných prostředků
a lhůt k nim, předpisy, vztahující se na prozatímní opatření čís. 1'5187.
odporovacia žaloba je žalobou o plnenie, ale'bo trpenie a nie žalobou určo
vacou; vyrieknutie bezúčinnosti právneho úkonu má len ráz predurcuj,úci
a nemusí byť pojaté do žalobnej žiadostí vedl'a žiadosti o plnenie, aleho
trpenie; neprípustné je domáhať 5a púheho výroku o bezúči.nnosti právneho
úkonu č. í s. 1'519:7.
i pro výživné v době podání odpůrčí žaloby ještě nevykonatelné lze uplatniti
.
nárok od.půrČÍ Č í 8., 15204.
veritel' sa nemože domáhať uspokojenia z majetku dlžníka, ktar)' je - v d6~
sledku simlllovanej smluvy, uzavrenej medzi rodičmi a súrodencami dlžníka
- pozemnoknižne zapísaný na súrodencov dlžníkových, žalobou odporovacou, ale tak, že vedie exekúciu na nárok dlžníka proti jeho súrodencom
čís, 115248,
lze odporovati zcizení pOdniku (ohcbodu); právní význam změn, způsobe
ných jednak dalším provozem podniku, jednak jeho rozšířením čís. 15404.'
odpo.rČí žalobě nevadí zákaz zcizení a zadlužení, poznamenaný na nemov'itosii čís. 1545(3'.
pokračování .v odpůrčím sporu pro pohledávky na výživném, i když pll vodní
exekuční titul (povolené prozatímní opatření), byl nahrazen odsuzujícfm
rozsudkem čís. 15485.
k úmyslu skrátiť veritel'a stačí, keď dlžník mal, alebo keď musel mať - nie
však keď len mohol mať - vedomie. že veritel'a skracuje čí $. 15643.
jednostranný ·úkon osoby tretej, ktorá nie je dlžníkom odporujúceho veritefa,
nemóže' byť d6vodom odporovateI'nosti podi'a predpisov' zákona čís.
15643.
k odporovatelnosti stačí, že odporem proti právnímu jednání dlužníkovu
,mO-že býti zjednáno pro odporujícího věřitele příznivější postavení, než jaké
.měl před podáním odporu čís. 15676.
v odpúrčím sporu podle § 2 Č h. 3' odp. ř, náleží žalovanému, aby dokázal, že i tomu, kdo za něho sjednal právní jednái1Í, byť i k tomu nebyl
zmocněn, nebyl znám zkracovací úmysl dlužníkílv, ani znám býti nemusel,
čís. 15675.
zmenkový závazok manželky, prevzatý za dluh manžela, je bezplatným
opatrením v smysle § 4 odp. por. čís. 15647.
kecl' nadobudla manželka dlžníka úkonom odporovatel'ným, podra § 4 čís; 2
odp. por. jeho tovar a smluvou učinila tretiu osobu na vonok majiteľom
obchodu s týmto tovarom, ale vyhradila si pti tom všetky práva na tovar,
dlžníkov veritel' nemá proti tejto tretej osobe odporovací nárok podl"a §§ 12
(3) a 14 odp. por. čís. 15229.
odpůrčí nárok -proti zřízení v'ěna čís. 1'549'5.
slib věna z doby před sňatkem nemá pravotvorný a závaznjr účinek, nebyla-li osoba podle zákona zavázaná k vyvěnění vzhledem k stavu svého
jmění povinna splniti zákonnS' závazek k zřízení věna: slib věna za takových
1
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byl-h. horl11k po Skončel11 s!užebl11h
~atu~alním bytě jen vzhledem Je p ?, I pvOn~ell1 ponechan \ dos3\ adním
Okres'
~kostI, neobyvaJ byt z důvodu l1ále~~~í e~~~o~OUZlv o byt) z dů\ odu hdfl1 nemocenská pojišťovna VIZ
. >;
~.
vy Cl s. 15242.
Ok~esy, zvlášť těžce postiž .
, pOJ I S ten 1 s o c i á 1 n I.
m ě děl e c.
ene neurodou (\'1. nař. čís. 142/34 sb. z. a n)
Oml .t I
viz z e ~

1277

v

UVl e né nedopatření při placení v fO.
'
.
Omyl: va,sigl~ant ne~ů~e pro omyl, t '~a·y~act ~voty vi~ v, y r o v II á II í.
~á~:tl nf 3ls1gna.tO'vi vrácení dstl~y. k~~r~euh~pravn~? poměru k asignatáři
, m p yena ~~lgnatáři čís, ;15612
II pou azai a která byla asig_
zakon (§ 879 C1S. 4 obč 'k)
:.
SJ!lluvní strany druhou ~ý~a.,: t~':"yzadu)e ~n:ty~lného uvedení v omyj jedné
VIZ též op r a var o ~ h o á~n ~ ~c/ vy~~ns~enl c í s. 15620.
Opatrovanee viz nes v é p r á v '
' .p
P I s.
Opatrov . k'
n y.

Dle y soud: pokud jest poHebí jeho schválení
tr nevypoví pohledávku čís. 14887
k příslibu opatrovníka že
pa O~Oik~ zemřela_Ii za rozepře stra~a z '
.'
~e 1~1.kd? k 'pOzůs.talosti po zůstavitelfs~oup~n~ advok~tem, a nepřihlásil-li
s J:Jen; 'prav pozústalosti, oprávněn podat~edlce, n~fll opatrovník, zřízený
u, u, C! s; 15149.
I Opravny prostředek proti rozopstaravam správy a zastou e'
o
~~stalosti nelze klásti na roveA sn~rf~zust~osti ,zř}zeným opatrovníkem poCl s. 15210.
ve a o staravanf podle § 14..5 nesp.
t
pokudy n.ebyla přijata dědická přihláška
' "
pa.
a.by dedlC, l?odavší tutO' přihlášku byl POtZust~i-ostmm Soudem, není závady
pro spor, Č l~. 15252.
,.
liS allo'Ven opatrovníkem pozůstalosti
opatrov!1lkoVI, ustanovenému neu'a '
o
•
~~o~penl
Pozů~talosti;
přijetím
děáict~éPo;'h~!~lostJ,
přísluší i správa a' zaO' c u: a opatrovolka pozůstalosti čís.
asky na soud nezaniká o sobě
pa r~l prozatímní viz pro z a tím n '
,:,
usporná J?ers~nální (zák. čís. 204/~~) a ~ r e,ll 1.
.
Q ~tn'
~onalnl, pense
VIZ usporna opatření perpe a drazba viz dra ž b a 'v II
'
Oposiční žaloba viz žalob
u cen a oe m o V i t Ů' s t i (§ 154 ex. ř.).
Opo 'd'k ' "
a podle § 35 ex '
ve"
reJs.tnku viz rej střík.
'
1.
sPOru VIZ exekuce berll'
O

155f;1

J.

Oprava POdání (§§ .
"
84, 85 c. r. :;.):

1.

V pracovnvch
metu Sp?fU prevyšuJe 300 Kč 'e Či 1sp?ro,ch, v ktorých hodnota pred~~,;oiall~a, kto';ú pn uplynutí' 6dvOol~~ejCteha~rh ,~odstatnyu náležitosťou
z nernozno doplnit'· ak
\0 anle 1.;' tychto sporoch
od'
o
_
ho l!Sne!-ien~m odmietnuf čís: l'~~~RneobsahllJe odvolací návrh, t;eba
do u~nese11l rekursního soudu 'í v ,
y
vadneho .podpisu žalobcova n~Jt~zo~2/a .lhllozena prvému soudu oprava
ťozhodnutí (§ 419 C ' ) '
ac] o rekursu čís. 15166
y
,
. r. s. : pravoplatn"
d
.
r~~;6§ 419 ř. s. změniti nebo ~r~l~ftiua e~lr~e\~e .?p,favou podle druhé
"
v.,
a I Jme rozhodnutí čís.
opr~v'a . zreJmeho početního om lu
st~hce, 1 když strana oru I t Y ' prevzateho do rozhodnut'
"y'
D Jeho
y
y eo nevytkla v op
,
1 VySSl
Oprávnění k rek~p~av§u az po ,pravoplatnosti rozhodnut{aZr: m,} ~~t1e7ní a zažádala
u.
5 (37) z á k ,.
. ,
.
s p' o r n é říz e II í.
. Cl S. 1 O 0/31 sb. z. a n. viz II espolupofl!čník, nejsa zástupcem
za nezlettlce čís. 151'50.
ne zleti1cov}rm, není oprávněn k rekursu
v konkur~ním řízení: úpadce není
kurslllho komisaře t 'k '"1
oprávněn k lekul'<:'u proti usnesení konPo~staty čís.' 1486{ a1 Clmu se odhadu věcí patřících do konkursní
sprayce konkursní Podstat r není
' ....
~~~.zm bY'~tků'ntk~~s prohláš~n nebo O~;e~~;,~nby~ r~kuhrsu proti usnesení,
zaml nu c ~ s. 1525'5.
navr na "yhlášenÍ kon-

y.u

c.

v

,

v.

k otázce oprávněnosti konkur~,ního správce k rekl1r~u čís. 13'52'1.
ve vyrovnacím řízení zemědělském: ani v zemědělském vyrovnávacím řízení
není vyrovnací správce oprávněn k rekursu .proti usnesení o určení odhadní ceny nemovitosti, patřící vyrovnacímu dlužníkovi čís. 15674.
v pozemkové reformě: úpadce není oprávněn k rekursu proti usnesení, vydanému v řízení o rozvrhu přejímací ceny podle § 47 náhr. zák. čís.

15593.
ke sporu: v pozustalostních

věcech viz pozůstalos.t.
zabavení pohledávky, postoupené ještě před jejím zabavením dlužníkem
třetí osobě může odporovati jen tato, a to žalobou podle § 37 ex. ř.
čís. 14876.
byla-li zabavená Dohledávk.;:t přikázána k vybrání k vydobytí zúročitelné
pohledávky vymáhajícího věřitele, jest tím vyloučena aktivní legitimace
povinného k zažalování zabavené pohledávky proti poddlužníkovi až do
částky, kterou číní pohledávka vymáhajícího věřitele a úroky z ní až
do dne, kdy byla podána .proti poddlužníkovi žaloba v'ymáhajícího vě
řitele nebo povinného·, podle toho, která z ryich byla podána dříve

či

s. 15130.

k žalobě o prohlášení manželství, jemuž vadí překážka veřejného práva,
za neplatné podle dvorského dekretu ze dne 27. června 183'7 čís. 208
sb. z. S'j jest oprávněn jen ten, kdo byl zkrácen uzavřením neplatného
manželství čís. '15179.
.
služební řád, ujednaný kolektivní smlouvou mezi Ústředním svazem
zaměstnanců pojišťoven v čsl. republice a pojišťovnou (dohodou z roku
1919), tvoří integrující část všech individuálních smluv, jež pojišťovna
ta uzavřela se svými zaměstnanci, organisovanými u svazu, a to i těmi,
kteří vstoupili do jejich služeb teprve po uzavření kolektivní smlouvy;
svaz jest oprávněn domáhati se proti pojišťovně určení závaznosti této
hromadné smlouvy čís. 15241.
veřejný společník veřejné obchodní společnosti nemůže žalovati podle
§ 37 ex. ř. na nepřipustnost exekuce proti téže veřejné -obchodní společnosti, i když tvrdí, že zabavená věc (.pohledávka) jest jeho vlastnictvím čís. 15246.
tím, že někdo dal svoji ·pohledávku do zástavy, nezaniklo jeho žalobní
právo; zástavce může žalovati dlužnika o složení zastavené pohledávky
na soudě čí 8.. 15477'.
kdy není vymáhající věřitel, k jehož návrhu byla zabavena a jemuž byla
přikázána k vybrání pohledávka ze směnky, oprávněn k směnečné žalobě

čis.

15529.

na náhradu škody podle zákona proti nekalé soutěži může žalovati
i ten, kdo za sporu přestal býti soutěžitelem čís. 15686.
prodal-li vlastníkt'iv zmocněnec věc svým jménem, nep·řísluŠí vlastníkovi
proti exekuci, vedené vHitelem zmocněncovým na pOhledávku za kupitelem, žaloba podle § 37 ex. ř.) nebyla-li mu zmocněncova pohledávka
postoupena čís. 15708.
i třetí může žalovati o určení práva nebo právního poměru, má-li na
jeho bezodkladném zjištění právní zájem čís. 1'4926.
pasi\"ní: k otázce pasivního oprávnění k odpů,rčí žalobě: lze nastupovati
odpůrčí žalobou na toho, kdo -nab.yl na základě odporovatelného jednání dalšího práva (práva požívání) čís. 154153.
zo smluv')!, uzavrenej centrálou, nemóže byť žalovaná filiálka čís.
15471.
v spore, ktorým sa domáha zamestnanec, prijatý do služieb vyrovnacím
správcom alebo správcom konkurznej podstaty, svojich nárokov ZD
s.lužebného pomeru, nie je ani vyrovnací správ ca, ani správca konkurznej podstaty yD vlastnej osobe pasívne legitimovaný čís. 15543.
i na uznání zástavního práva k zabraným věcem (§ 4 vlád. nař. čís.
202/33 sb. z. a n.) jest žalovati stát čís. 1557·8.
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.
'
brání žalobě u uznáni nemanlegitimace per subsequens matflmOn,I~J?,
s orem rohláš'ena za nea
bY
želskéhO' otcovství, d?,kl,ld, !1e
dZ~'~~~~I~
p~íkazu
~ohlédacího úřadu
matncnI Ufa d o a
1
dítě J'est ne manželPlatnou , třebas
v
"'s v matrice v tom smys ll, ze
. '
provedl zme.~u. Z~pl . .ll
d'tv' t nemanželské), nema vyznam
ské _ matncOJ zapls (o tom, ze I e jes
pravotvorný čís., 14?51.
y I k'l n otcovství k dítěti, jež bylo zrolze žalovati na urcem nemanze s 1 t' 300 dnů po soudním rozvodu,
zeno rozve5ienou. manželkou po yp y~u 10 d dítěte čís. 14999.
i když n.epredchazel spor o mya~z~~SkYtio~~~ví není oprávněn k námitc2.
s čís 14999.
žalov'any ve sporu o nemanze~, e ~
dovozené z dvorské~o dke~rettu CIS. ~9t;5h~~djti· z~mské~u fondu náklad
jak dalece je nemanzels y o- ec povm
60
vzdl', ošetřením a léčením dítěte čís. 1'50 .
"V v ,
.
krev~í zkouška: jak má soud P?stupovat1 ve, sporu ,o zJls~en; o~~~~stž~
odepřel-Ii poručník ,dítěte SbvohIŤlt kv pr~v~ft~ril dk~~lv:~n~~0~~~6vťtv.i ~ í s.
prý dókaz ten nem s to a 50 u ne vyv

á

společenstvo obuvníků

muze b)'ti žalováno podle zákona o nekalé soutěži pro projev učiněný v hospodářském styku za účelem soutěžním
čís.
člen

,15661.
obecného zastupitelstva, ktor}' v schódzke obecného zastupitelstva učinil o podniku jedného z oferentov, uChádzajúcÍch sa o' zadanie
dodávky, nepravdivé vyroky, sposobile ho poškodiť, nemóže byť stihaný pOd!'a § 10 zák. o nele. súfaži čís. 15125.
v exekuci: vymáhající věřitel, jemuž byla přikázána k vybrání hypcrocha
nejvyššího podání za vydraženou nemovitost povinnému připadlá, jest
oprávněn k podání odporu při rozvrhovém roku v mezích práva povinného k odporu a k rekursu do rozvrhového usnesení čís. 14843,
do povolení vkladu exekučního zástav'oího práva na nemovitost mohou
si stěžovati i osoby, jichž knihovní ,práva byla zápisem dotčena, třebaže
§ 123 knih. zák. nepředpisuje jejich zpravení č i s .. 14868.
spoluvlastník nemovitosti dané -do dražby není oprávněn k rekursu proti
příklepu, že druhý spoluvlastník nebylo dražbě zpraven čís. 15186.
veřejná obchodní společnost není oprávněna podati opravné prostředky
proti usnesením vydaným V' exekuci vedené proti veřejným společníkům
čís,

Y

v

1

15588,
9 6 b'
'I) Jze utvrditi zapadum de contrahendo: předběžnou smlouvu (§ 3, o c. za {.
vdavkem čís. 15160. 1
'k
'e druhému dáti do zástavy movitou smlouva, jíž se jeden v~m uvm :avazuj~lu § 936 obč. zák. čís. 1'5627.
věc není smlouvou pnpravnou ve smy~,
k ' 'e j o r m a
' h t o v n Í pozem ova I
,
,
pacht: viz smlouva nájelpnl a pac
,
úprava pac-htovneho.
Palmare viz advokát (odmfna).
Papíry cenné viz cenné papíry.
.
"
Paritní výbor viz sml o u vak o I e ,k t 1 ~' n 1:
,
.
Pas',vn,' oprávnění ke sporu viz o p r a v n c n I", ,k e b~ FIko I u'
predmetu ještě nezhotoPatent: k pO'rušení patentnihO' oprávnění sta Cl na JC a

1'5567,

v knihovním řízení: církevní ústavy, které tvrdí, že jim přísluší věcný
patronát, jsou formálně oprávněny' k rekursu proti usnesení knihovního
soudu, jímž bylo povoleno odepsání zemskodeskov·ých pozemků pOdle
§ 1 zákona čÍs, 18/69 ř, z, č i s, 15057',
byla-li pozůstalost již pravoplatně odevzdána, nemůže dědic žádati ani
jménem zůstavitelovým, ani jménem jemu již odevzdané pozůstalosti
o knihovní vklad práva zástavního prO' pohledávku patřící zůstaviteli,
nýbrž jen jménem vlastním čís. 15494.
k odvolání, dovolání viz o d vol á TI í, d o vol á n i.
Opravný prostředek viz d o vol á n í, (}I d v o l' á n í, stí ž n o s Ť.
Orgán veřejný (§ 172~ ex. ř.) viz dra ž b a v n II cen á n e m o v i t o sti.
Osmihodinová doba pracovni viz d 'o b a p r a c o v n í o s m i hod i n O' v á.
Osoba právnická: právnická osoba jako zaměstnavatel musí projeviti vůli směřu ..
jicí ke změně služebního poměru (snížení odměny) způsobem ve stanovách
předepsaným; nedostatek ten nemůže býti nahrazen projevem jejího funkcionáře, pokud není k tomu zmuci1ěn, vúči zaměstnanci, ani když zaměstna
nec proti změně nic nenamítal a přijímal snížené požitléy čís. 151175.
není jí notářská komora čís. l5.5r91.
ani pensijní fond čsl. státních drah čís. 15344.
OSVOJení viz d t ě n e man žel s k é.
Otázka předurčuj'ích žaloba, založená na § 3' zákona č. 4'/3'1 sb. z. a n., nemaze
byť zamietnutá z dovodu, že právo osoby, oprávnenej požadovat' výživu
voči osobe v smysle § 1 ciŤ. zák. zaviazanej, nebolo jej dosiaI' súdom pravoplatne pririeknuté; v takovomto prípade otázku týkajúcu sa tohoto požadovacieho práva, ako otázku prejudiciálnu, treba riešit' v spore, počatom
žalobou, založenou na § 3, ciŤ. zák. čís. 1'4922.
otázku, zda tu jest pOdpůrná vyživovací povinnost, jest řešiti procesnímu
soudu ve sporu (§ 1042 obč. zák.), jako otázku .předurčující čís,. l i5027.
pozi'lstalostní soud nemilže rozhodnouti o platnosti manželství zůstavitelova
ani jako o otázce předurčující čís. 15690.
Otec: p o v i n n o s t v y ž i v o v a c í 'viz v Ý ž i v n é.
n á r o k n a v y ž i v n é v.jz v Ý ž i v n éro dič ť't.
manželský: povinnost otcova platiti miklady nemocničního ošetření za dítě
dopravené dO' nemocnice na příkaz úřadu čís. 1487B.
nemanželský: soud_ nemftže z moci úřední přihlédnnuti k nenamítané obraně'
'více souložníků přípustné dle práva německého čís. 1535'2.
otázku, zda nastaly předpoklady legitimace per subseq"uens matrimoníum, jež nastává ipso iure sňatkem rodičů dítěte, řeší jedině soud,
nikoliv však ve sporu o vznání nemanželskéhO' otcovství čís. 14951.

v

"

veného čís. 1~41~."
' z a san "ch v zemských deskách
Patronát: patronát v~cne v~}no,u~ ~a t:!atcI~~Sk iemských a zrušením příslušné
Z
zaniká odtpsánlm zatJzenkYdc vs, ~, u a odepsání zemskodeskových pozemků,
knihovní vložky; tomu,
o ~a ~ z
~,
ořádal s oprávněnými
náleží, a?y bud' předložil listmn? d~ida§d§, ;~e ~ea vl~ákona čís. 18/'69 ř. z.
z patronatu, neb aby postupova. po e
.... ,
čís. 15057.
"
y"
v"luší
věcný patronát jsou formálně
n
církevní ú~tavy, ktere tvr~J, ze lim,
vního soudu jíml bylo povolenJ
oprávněny k rekursu pr?tJ usnesen m ~le 8 i zák~na čís. 181/69 ř. z.
odepsání zemskodeskovych pozem u po
'$
čís. il5057.
.' k
k I a dní
Peněžní ústav: v k 1 a dní k níž k y VIZ knl z y v
.
y I
....'
.v ,
y t n e e dz z a m ě' s t n a II e c z e e znl c n 1.
Pense: žel e z ll! c n 1 h o z
e,~ ~ a204 / 32 sb. z. a n. o úspO'rných opatreni~ch
ustanovellla §§ 12 a . ,za{. c',
' a zan atrovacie požitky, ktorych
personálnych nev;ť~huJU ~a na OdpO~lvn~ , d) P kúpnou smluvou pri preplate-nie prevzal ~tat (štatny po~em wY.Y ur
vzatí vel'kého maJetkl! pozem,-i~?v§h~31 cz~~·
1'36/21 sb. z. a n. zmenšujú
k dochodkO'!11, 0, ktore ~a p?~ ,azamestnan~ov' na ve1'kom pozemkO'vom rnazaopatrov~c~e nar?ky, byvalych ~
t r '
áleží i dóchodok priznan)' im
jetku protI lch byvalych zame~tl!ava e o~' n,
el'kostatku podl'a § 73
kurátorom fondu pore zaopatr~me ,zames nancov ~, 15723
náhradového zákona a vl. nar. c. 219/23, sb. z; a n. C,lyS .. ,y d'ú (b ) da
,
'ln
t ponecháno volnemu llvazem ura
o ce , z ~
obecn!~h ~ames "ancu: Jes~ t
'pensi v'- připadech posledního odstavce
vdove po zameS nanCI '
I
ř"
113/26 sb
P§nzna
5 zák. ČÍS. 2:/20 sb. z. a 11. a posL odst. § 70 v. na . CIS.,
.
z a n - čís. 15308.
.
. 'k
př'spěvek na
zrušen
zákonem čís. 1031/ 26 sb. z. a 11. CI s. 15617.
,
• t
o
i zaměstnanec žePensijní fond: žel e z nič n í c ~ z ~ m e ,s n a n c u v z
I e z 'll i ční, ,o s o b a p r a v nic k a.

'k ·1
k,
Y

i-r

V'

14916

ii
\

o'

~~~~~~~~ d~1ío~~J1~ §b~C:~~on~a~!!~á~/~~o~~.~~ :a~~ je~~ n~byl

1280
1281

-

pojištěni viz p u j i š t to n í pen s .. .
.
nI.
. ustav
. všeobe
. cny' VIZ
poj i š t ě II Jí J pell
. ..

P~~SlO?wVIZ

!láyrada škody (§ 1316-0.

Pece lecehna

pojištění pe

.

Z.),SIJI11.

".
.
I, s OCl á I n í.
rm a.
Pivo: ujednal·~Ii pivovar s hostin sk 'm ž
'
.
smlouve určeno jaké množ~t/ ' ~. mu bude dodavah pi\ o all1ž bylo ve
slušn.ě požadova'ti (§ 914 obč ~áknpadnt; na dodávku, ne{ze od pivovaru
by pIvovar "ýlohami dopravl,' lltrp{1 dtOrda vk~ y tak malych množstvích
.
'- z au
t CIS 15009
,že
Pl aCent:vykonnérnu
'
' .
b I I'
..,
o r g a II II VIZ syn d i k • t
w,
VIZ

Písemná forma viz f o n s I J n

-

y - 1 dluzmk

n~m~ckých

povinen platiti Jodle e

~ ~

ni, 1 Ll cen

P:d~~U~TI11°

1..

htulll ,:)uzemsku v říšsko'
mene, Jest pro otázku zda pohledá rl
" . m uvy S ventelem V tuzemské
kurs valut, nikoli kur~ de vis čís \~a5~n1Jto platy byla zaplacena, rozhodný
Platební příkaz směnečný viz smě II k 'a
.
Platnost ,sm~ouvy viz ne pIa t II o s t ' I
vladmho nařízení viz ne' I a t s. m O' u '; y . •
Platový zákon: předpis
103' m~r
11 o~~ t \: 1a d fl I h o l' a říz e II í.
~~k. čís. 15263. §
. ob. Zflzel1I nebyl zrušen předpisem § 212 plat.
Jinak viz z a m ě s t n a ,n c i o b e
'
Platy: ex e k u c e fl a fl ě viz e
1
c fl 1, pen s e.
Plemenik viz n á hra d a
'k\e,~ ll. ce (§§ 200 a násl. ex. ř.).
(§ 13QO o. z.).
na
a II (§ 1042 o. z.), náh~ada škody
Plna moc
".'
,
: r o z s ~ h: vykáz3!-li se obchodní c
navatele k mkasu, mohl dlužník nadál est~J.lCI plnou mocI svého zaměst
pr~o zaměstnavatele a nebyl povinen ~ř~la~~,,; tom~to zmocněnci s účinkem
Je~te plnou moc k inkasu' nese'de a'
sve co~vah se, zda zmocněnec má
POJovány složenky, nebyl~1i dluJžník llIpna tom, ze P?z,ději k účtům byly při1§3.t3.
z raven o odnetJ oné plné moci č'
treb
'
,
IS.
as plsemna plná moc zrno' . .
němu ujednání smlouvy b I l~ne~cova nebyla obmezena nedošlo k platjejíž rozsah byl druhe' st'ranYev a-I, pn }?m překročena ústně d .
k'
znam e I s. 154189.
ana plná moc,
d? se ~epravetp. vydával za zmacn fl
"',
y'
.
s~.eh~ Ja~0!1a o náhradě škody, je~tIicepgr~~DJ r,ucI podle předpisu občan
h~1 YJ~ nan i , sm,1-ouvy ani nebyl znám an° ~~enberr~.u, n,edostatek zmocnění
ytl napadny Čt s. 14860.
, I pn o yceJne ;Pozornosti nemohl
presumptivní: předpis čl. 49 obeh zák i ..
ces.tují yo přespolních míste~h a . p ah le~ pr~o .obcho?ni. cef:tující, kteří
kollv vsak pro místního zástupce l~~ub opra,:,nen~ uza,:~rah obchody, nilen~ o~ ~ídla podniku principál-o' l~ ,as l~,~sto Jeho cmnosti jest vzdáopravnent mí"tníh
. t
. va Cl s. "f'066.
čís. 14866.
o zas upce Jest POSuzovati podle čl. 47 obch. zák.
markách, platil Jšak

y

Y

L

ustan,ovení čl. 2'96 obeh. zák. řed 011' '...
•
.
psana osobou oprávněnou' d)llŽ p. {ada,. ze k~ltan5e Je pravá a podetance, zprošt'uje se tím dI~h . mk, ktery plahl pnnosci nepravé kvitance je pravá čís. 15653. u len, mohl-h důvodně míti za to, že kviprocesní: ,předpisy civilního řád ' d'
občanského zákona o zmo~nr~e~s~é~o o pl!1é mo~i Se liší od předpisů
byla-li vykázána nepravá proce~n' , ,~omeru Čl s. 15030..
,vůb;c zast.oupena a toto jest podl~ §PI~~7 ~pc, neb~rla strana v řízení
150.)3.
'
elS, 5 e. r. s. zmatečné čís.
Plnění: n
eo .z
' n o s t viz tam ž e.
,m
zavazal_h se dlužník, že za účelem k
"
poskytne oprávněnému možnost přes o~~r~~~y svehO' zavazku odebrati zbóží
pro.daného zboží a maří-li tuto možnos[e ~I} se ? n;n?ž~tví a druhu rozplml svou povinnost jiným p'řiměřeným ml!,ze ,~prav~~ny záda ti, aby dlužník
~ I t e r n a t i V:ll í viz ž a ll: o bar
zPduso. em c 1 s. 15541.
Jlllak viz p I a c e :ll í.
o Z S -u e k.
J

Plody viz z á s t a vn í p r-á voz á k o n n é.
Poboční závod viz fil i á 1 k a.
Počátek lhúty viz I h ů t a.
Podání: op r a v a j' e h o (§§ 84, 85 c. ř. 5.) viz t a Ol ž e.
nejvyšši viz dra ž b a.
Poddlužník: stá t j a k o 'p odd I u žn í viz ex e k u c e (§ 295 ex. ř.).
poddlužník může kompensovati se za:bavenou pohledáv-kou pohledávku útratovou, přisouzenou mu rozsudkem již před zabavením, třebaže se rozsudek
ten stal pravoplatným teprve po zabavení čís. 15106.
Poddolování viz 11 o r y.
Podíl členský viz s.p o leč e n s t v o výr Ů'b -n í a 11 o s IP o d á ř s k é.
ideálni viz s.p o ,I e č e n s tví s t a t k Ů.
závod~í, jeho zajištění 'Viz společnost s r. o.
na zisku: nenamítal-Ii zaměstnanec nic ,proti vyplácení úkolové mZdy VYSS1,
než byla dosavadní týdenní jeho mzda i s podílem na zisku, nemůže požadovati zvláště tento podíl na zisku čí s. 14908.
Podkovář viz náhrada š'kody (§ 1320 obč, zák),
P.odminky pojišťovací viz poj i š t ě n i s ,m I u v n í.
Podnik obecní viz z a tll ě s t n a lil e c o 'b e c n í.
Podpis: směnky viz s tll ě n k a,
k znamenání Ip odpisu člena představenstva (správní rady) akciové společ
nosti stačí podle čl. 228, druhý odstavec obch. zák, vylpsání přijmení čís.
14966,

kdo podepsal objednací list nevěda, ,že obsah objednávky odporuje tomu,
co ústně ujednali se zástupcem druhé strany, jednajícím 'lstivě, 'neschváIiI tím
obsah objednávky; použil-Ii obchodník ve sv)'ch věcech nespolehlivého člo
věka, jdou úskočné a lstivé přehmaty téhož na vTub obchodníka, nikoliv
'
oklamanéhD zcrkazníka 'č í s. 15085.
okolnosť, že firma účastinl1ej spoločnosti ,podpísaná bola na zmenke sposobom nezodpovedajůcim práv.nemu stavu v čase ,podpisu zmenky (bez dodatku poukazujúceho na likvidáciu a bez kolektívneho 'podpisu dvoch li,kvidátorov), príchádza v úvahu len, keď ide () zmenkový ,závaz.ok účastinnej
spoločnosti (vystavitel'ky zmenky), nie však, 'keď ide o jej zmen'kové opráv'nenie čís. 15216.
viz též poj i š t ě .Jl í sml II V fl í.
Podpora v nezaměstnanosti: .přizmtní, odepření nebo zastavení po-dpory v nezaměstnaosti se státním přis.pě'Vkem rorzhodu.je jedině úst ř e d í odborove
organisace čís. 15062.
ústředí odbOrové organisace: přísluší ·nárok na náhradu škody proti
organisaci, k níž ,členové patřHi dříve, jestliže tato organisace zadržela
členské knížky a doklady, bkže ,nebýlo -lze -sestaviti a vyplniti vzorce
B-D podle vlid, ,nař, čís, 186/24 sb, z, a TI, čís, 15062.
a vyměření výživného viz výživné dítěte nemanžeis k é h o.
viz též pořad 'Práva, smlou'va si!užebnf (mzda).
nemocenská (zemského pojišťovadho ústavu): nemocenská podpora nesmí
býti odňata disposici pojistéllcově, dokud mu nebyIa ;vyplacena; ani soud
nemuže z podpory pro pojištěnce u 'uěho složené 'poukázati částky potřebné 11a úhradU' 'Ošetřovacích nákladů pojištěncových čís, 15107.
jinak viz poj i š t ě 'll í s o ci á ln í.
Podstata úpadková viz k Dnk II r s.
Pohledávka: ex e k II ce ,n a u i viz ex e k u e e.
po s tup jej i viz tam ž e.
pia c e- II í viz tam ž e.
vzájemná viz z a IP o čte n í.
Pohrůžka viz \' y h růž k a.
Pojistka: .pojistka jesťlegitimačním papírem a zní-Ii na doručitele, jest pojišťůvna,
(plátce) povinna dbáti při její výplatě péče řádného kupce čís. 14956.
Civillti rozhodnuti XVIII.

1282
1283

~ipk111acc pojistky jest
1
Cl S. 15145.
srn OliVOU ve Prospěch Uetí'ho (§ 88
,
1 obč. zák.)
Pojištění smluvní: zákofl,né zástavn', .
-

z~stavní záko-nné práv~, ~~~~o §Pol2dle

z a k.

e

USttaJ!OV~nie srnluvy medzi poisfovňou a J' eJ
18

en!e; ze agent, ked' vystúpi

ZD

služieb

§, 1~7 poj. ř. viz
-7 pOJ. r. a § 10 a u t.

a?entom pre požiarne po_

proV1ZlU z poistného po Jeho vystúp'
Pt~ťovne, nemá nárok na
t;Irav~m čís, 15094.*)
, em ZD s llzlby, nepriečf sa dobrým
~raz ,Jest s hlediska po~jist-ně..,práv.mbo okl"
.

umrh, sebevražda je pouhou výjimk P a~at~ z,a pr,a'vLdelnou příčinu
k ohlášení nároku z pojistné smlou ou::. ,n?'1~alnJ:h umrU čís, 14871.
z něhož jest zřejmé že trvá na PIvy p~J~stJteh stad každý projev vůle

.
•
'
- ,nefil Cl s. 15120
'
pOlst-na smluva uza'Vrená medzi tuzemco.
.
'.'
cu?z.azemsku, hod prostredníctv-om
a cUd,zozemskou pOlsťovňou
rplat~a z ~oho dóvadu, že cudzozems '. uz~n;sk;ho agenta, nyie je nevrema palstnej smluvy orprá-voeo' . ka ,palStovna neho.la v case Uzas~ej republiky svaj obcho.d čís. ~5i~;v~'~zovať na území Českaslo.ven_
vyznam t. zv. prozatímního. pajišťavacího.'
~J'F':ťov '
d'
zaz·n amu c 1 s 15334
p~' s
act P?, mtnky, podpis p.ojišťovacího. n' h
.
pod:: ,kdy TUCI navrhovatel s :hlediska § 32 avr u~. uz~vrent smlouvy a
udaje, zapsané jak-o jeho odpověd' d . ..v,<LO pOJ. zak. za nesprávné
pOjišťo.vny. čís. 14870.
o. POJlsto.vacího. ,náv~hu jednatelem
patvrdil-li pojistník podpisem po'išťo
'h
.
podpisem Odevzdány všeObecné' i Jzvl' ~ac,1 o ~~;thu, že mu byly před
jjš~'~~ny platné, Iprojevi! tím souhlas a~t.nl POJlst,ava~í padmfnky u' porpapstovací smlauvy čf s. 14955.
, e tyto. podmmky staly se částí
nep~noSlť poisťovacích padmienok rj;.'"
.
.
palstovne, ktará vystavila pojstku'
:al~~.~h* k pOlstke, Ide na vrub
nedo.šlo-li mezi pojistitelem a o ·i.stn·1
.) y
.n~d~~I~ k sjed.náJní ,p-ojistné smfo~v ' I Cem .~ d~hode. o v~ši pojIstného,
. mc Jméh-o uj.ednáno platiti po'jstn y, a P,oJl:~tllJ.k nem povmeu, nebylo-'li
'nésti pojistitel 'risik~ padle t ~v o~o pr~mlI, za d~~u, IPO kterou mN
~loU~iCÍ'ho k ochraně poiistnúwvě ~~e-:atl~;l'ho 'I?~JHst'ovacíh<? ~~z.n,amuJ
jlstna smlOuva čís. 15334.
'
veJ e 'V UClllnost defllllŤlvnl PDpostup: ked' i}J"Oist'ovňa vzala' postú
......
'
(s cesiou sÚhlasHa) nemaže ÚS 'ešn pent~ POIstneJ sumy na vedoIi1ie
platenie paistnej su~y že padl'? 've ~amle,tať v ~pare cesia'llára o zapastůpenie náro-ku na .~oistnú suam~se~A ~cnyc~h POlsť~)yacích padmienok
do základu a čÍselnosti uznaní'nl d
Ol, nez ·~a.J ,"arok ten určený b
m!Zsudkam, je proti nej (poist'o' .)0 Od,o~~ ,s,tr~~ alebo pravoplatným
y.
"Vol
neucI·nne 'C I s. 15716 *)
rozl110dcl SOud: nalez razhadč'h
d
.
čís. ?O!~17 ř. z. o út~atách fle~í °ex~~~č~í .p~?tlel § 11 adst. 2 zákona
ex. r. CI s. 15,129.
m 1 u em .podle § I čís. 16

r

'V

v

,

v

,

•

'i

1

útraty sporu: ku kto-rému došlo na pr'k . . ,
. . v
~u1a proti povinnému ručeniu (po~tl, ~z .po~tovne, POJ:S~lvsej majitel'a
ptel'am auta a osobou utrpevšou úr s, el11e :;0 P?vedn<?,stne) medzi ma"".
I vtedy, ked' je v ňom p07adovant z rr:~:>l cele hradit' poist'ovňa, a t.J
poistené; ustanovenia všeob po.i~t'o vY,ss~e odšk?dné, než kol'ké bolo
istenec podl'a zákona alebo ~mluv sV,aclc }2o~mlenok, že ak má poisťavňa a poistenec titraty sporuYv am znkasat časť škody, hradia po•.
t'
I
ravna om pomere n
•
SIrova na tento prÍpad čís. 14918.*)
, emOzno rozměna: nevyhradil-li si tuzemsk'
.. t ' k '
~,
pojištění na markovou měnu nlrrťe~ks fll "s1edn~vsI, v roce 1894 životní
avne
ve zlatě (t. zv. zlatou dOložkau) pO~~~1 v':(,sh
vyp.I~,tu pojistné sumy
_______
'
~ 11U]!
o pozdeJsl zmčny ho.dnoty
*') Práv.ní ohlast

země Slovenské a Padkaflpatoruské.

říšské
června

marky, způsobené německým bankovním zákonem ze dne 1.
1909 (RGBI. S. 515), jakož i úpravou, k níž došlo· zá.kanem ze
dne 30. srpna 1924 (RGBI. II. S. 254); ustanoveni § 7 obč. zák. nelze
tu použíti čís. 1"5120.
prodlení, poshovění v placení prémie: stanovily-li pojišťovací padminky,
že v případě prodlení s placením prémie má pojistitel právo považovati
;;;mlotlvu za zrušenou nebo podati do dvau měsíců žalo.bu na zaplacení
pojistného, nezanikla pojišfovací smlouva tím, že pojistitel zažaloval pojistné až po uplynutí dvauměsí'Č-ní -lhůty, lze-li z jeho- chování usouditi,
že na smlauvě trvá čís. 14893.
kdy ručí pojišťavna, která poskytla pojistníkovi pashovění v placení
.první pojistné prémie a záro>íTeň t. zv. ·prozatímní (praviso.rní) krytí,
by.Ja. . li v době poshovění základní Jprérrůe sjednána dadatková pojistná
smlouva o rozšíření pojištění na nehady z účasti na automobilových
závodech čís. 15593.
průpadná doložka: ustanovení všeobecných p0jišfovaCÍch padmínek, že
pajistník může připojistiti ,pajištěný předmět u jiného pojistitele je-n se
souhlasem prvního pojistitele, .předpokládá, že došlo k sjednání perfektni pojistné smlouvy; ,nastal-li pojistný případ před tím, než byl přijat
pojistný náv.rh druhým pojistitelem, nemd,že Se první pojistitel dovolávati .prů'Padné doložky, i když mu nebyla a'Známena, že nový poji{'itný
'návrh hyl' podepsán č í {'i" 15285.
:pojistitel se nemúže dovo-lávati prů'Padné dolo·ž-ky 'pro porušení oznamovací povinností pojistníkem, oz:námil-li mu pojistnou příhodu na
místě pojistníka sám ,paško-zený čís. 15339.
b)"lY'-!i pojištěny proti požáru jednou pojistkau jednak nemovitosti (budovy), jeqnak svršky, avšak bylo-li stanoveno tl každé skupiny zvláštm
pojistné, jde vlastně o dvě s.amastatné pojistné smlouvy; .porušení oznamovací povinnosti o mno-žném pojištění jedtlé sku'Piny (svršků) se nevztahuje svým účinkem na skupinu druhou (budovy) čís. 15434.
význam nesprávných údajů pojistníkových učiněných pojistiteli po pojistné příhodě čís. 15448.
lstivé zamU,če:nÍ charoby je tu jen tehdy, jestliže paj.istník, jenž o chorobě věděl nebo- musel vědět.i, přes to ji věd o m ě zamlčel v době
sj.ednání pojistné smlouvy; pro. otázku lstirvosti nema'jí vý"znamu skutečnosti nastavší poté, kdy pojistník učinil ohjektiv'ně nesprávné údaje
či s. 15594.
připojištění viz p r ů 'P a d TI á dolož k a.
ti'-et{ o.soba viz IP oj oj š ~ ě n í pro t i ú r a z u, 11 a ž i vat.
výpověď, zrušení suspense a pod.: záviselo-li odevzdáni poj.ištěné nc"
movitosti .na předchozím súatku, byla zcizavací jednání skončeno teprve
tímto okamžikem; výpověď pojiště-ní daná nabyvatelem nemovitasti pted
tím jest podle dmhého odstavce § 65 paj. zák. neúčinná a .JIemůže býti
konvalidována čís. 14852.
k otázce ·obchod-ní zvyklasti požadovati 'na poj.istníku .při předčasném
zrušení pojistného paměru doplaceni dohove slevy čís. 15188.
pojistitel nemůže jednostmnně suspendavati účinnost pojistné smlouvy,
není-li jeho rpráv.o k této su.spensi zřetelně vysloveno ve všeobecných
pojišťovacích podmín:kách Čí"8. 15258.
pakud lze u.suzovati z prohlášení po.jistníka na dohodu stran o suspensi
pajistné smlouvy čís. 15258.
viz též pradlení v placení prémie, zcizenÍ.
zcizení (nabytí) pojištěné věci, uhasnutí zájmu na pojištění: záviselo-li
odevzdání pojištěné nemovitosti na předchozím sňatku, byla zdzovací
jednání skončeno teprve tímto. okamžikem; výpověď pojiště.ní daná nabyvatelem 'n~movitosti před tím jest podle druhého odstavce § 65 poj.
zák. neúčinná a nemúže býti ko-nvalidoválna čís. 14852.

1284
1285
kdy nastává zánik pojistného zá'mu v,
"v'".
POJistný. zájem nepomíjí již dne~ ohťr!kPo!,stent s!,lo.svtroi~ či s. 152.14.
kontrolOlmu úřadu že dává autom b'j as.y autodrozkare duchodkovému
~,!ední uzávěry po'dle § 56 odst ~ I .~lrr:? provo,z, nýbrž teprve dnem
CIS. 36/33 sb. z. a n. čís.' 15426"
za. CIS. 198/32 a § 27 vlád. nař.
pouhým udhlášenÍm pravo
.
','
či s. 15428.
zu automobdoveho nezani'ká pojistný zájem

proti zákonnémú ručení: kdy nastává zánik pojistného zá,imu při posilostroje čís. 15214.
výklad pojišťovacích podmínek, podle nichž nemají býti kryty škody,
které se přihodí .při jízdác'h, při nichž jsou dopravovány osoby za pbt
či bezplatně s výjimkou zaměstnanců pojistnikových, určen~rch ke skládání a nakládání zhoží; uvedená výjimka neplatí pro manželku pojistníkovu, i ,když jest spolumajitelkotl závodu; ůmluva tohoto ohsahu se
nepříčí ani p-redpisu § 10, 2. odst. pojišťovadho regulativu (mim. !lař.
ze dne 5. března 1896 Č, 31 v dosiovu nař. z 29. prosince 1917 čís. 521
ř. zák.), a'ni dobrým mravum čís, 15220,

jištění

zCiz,ení pojištěných motorových vozidel
'
.'
V~Cl smlouvy koncesionářem sjednan'
nema y ~apetI ZfUsem ,pojišt'ozlde! autobusovou dopravu (podn'k) e, p~ovo.zuJe-b nabyvatel těchto volení podle § 7, ,odst. 4 zák Čí~. 1~8/lz° b dosavadní~ ~oncesí bez povo"kOd' • k . •
s . z. a ,n, c, s. 154Bl
Prof
. ~l S
.~~:, vypocttl smluvené s oI ,~
.
",
v'.
b;tmm pOJlsten!; je-li POjistník ovit U,ucash .po~~stfll~kovy pn krupo_
sam při každé škodě 6%' po'ist ~ ~, en podle pOJlstne smlouvy nésti
~lad této s.poluúčasti ce!o~ !poRsetn~~~t~J;' t~hOd~oty), nelze vzíti za záJen zlomek této pojistné částk (hod cas u v~hodn?t~) plodin, nýbrž
která -by-Ia poškDzena čís. 152~6.
noty), pnpadajlCI 'na část plodin,
v.

v,

požární a p'ožární 'ná,hrada víz ta ~
b I r
m z e.
y y- I ,po-jlsteny ,proti požáru jedno
.. tk
.
do~y), jednak sv,ršky, a:však bylO-I" u t,Oll-S ou jedn~k. nemo:vitosti (huPOjJstrté, jde vlastně O dvě samo~t:t~~ove~:o tU, kazde SkupInY zv:láštní
0
proti, úr~zu, na život, nemoci: 'úraz . e p 11S ne . smlouv~ Č ~ s; .154~.
pokladaŤ! za pravidelnou příčinu úmrt.Jest b s hl~dls~a pUJlstne"1prav'l1lho
z, normálních úmrtí čÍS. 14871.
I, se evrazda Je pouhotl výjimkou
zas~da odstavce třetí'ho § 133 po'. ř t 'k' "
. v ,
~
pozusta'lostními zájemci (dědici aj ;
se len v.Oi~rmho pomeru mezi
po-jisti tel jednal při výplatě poji;t~n e I 60zUr~'lostl); pro otázku, zda
·mezi předpisem § 133- (3) a dosav d Y ?,,:.mY?·ne'v,ne~ři-cházi v úvahu;
není ,rozporu čís. 14956
a neucmnym predplsem § 151 -poj. ř.
právní postavení obmyšl~né osoby,
v, '
~,
dvou osob čís. 15203.
pn pOJlstenl na pnpad smrti a dožití
k152VOY3k.la-dU p 0 1istné smlouvy v ,případě smrt,' J'ednoho z
"v

pojištěním proti povinnému ručeni za škody zpúsobe.né osobou zkoušenou a oprávněnou k jí-zdě s těžkým nákladním automobi-lem nejsou
kryty škody zpúso-bené řidičem takového motorového vozidla, jenž by!
podle vůdčího listu oprávněn k řízeni jen osobního nebo lehkého n~k!ad
ního automobilu čís. 15576.

kdy ručí pojišťovna, která poskytla -pojistníkovi poshovění v placení
první pojistné ,prémie a zároveň t. zv. 'prozatímní (provisorní) 'kryti,
byla-li v době poshovění základní .prémie sjednána dodatková pojistná
smlouva o rozšiření .pojištění na nehody z účasti na automobilových závodech čís. 15593.

v

Pojištění

.. y

:pojistníků čís.

odevzdal_li -otec jako pojis'Ď "k ~ d
osobe v úmy-s.lu darovati tuto~l o~~r~ sv~u sm,rt!. žiyotní pojistku třeti
živými; byla-li tato pojistka ;Pd~'~ ~k~ ~vemu ~ltetJ; Jde o dar,~vání mez!
jako zmocnitelky a uchovatelk
:. ar,cova -umrÍ! v rukou třetí osoby
do pozůstalosti dárcnvy -č í s. 1.~r3'8~nzene pro obdarované dítě, nepa-tří

rozsah pOjist'níkova nároku při t z
'k
'
.. ~ v ,
cenském 'čís. 15571.
. v. sou' romem pOJlstenl nemot e hd

.

"

",

r~b~ věděl ne-bo musel věděti ,~ř~ t ..y, leJthze pO]lstn}k, jenž ? ~h-o
nam pojistné smJouvy; pro otázku I~tt v ~, o m.~ z~mlcel v dobe -s]ednastavší poté kdy pojistník u-čÍnH ~~S~lt.,ne,?ajl vyz~amu skutečnosti

15594.'

,

Qt

Je lVne ,nespravné údaje

čís.

kdy jest pozustalou vdovu pojist '-k
k"
smyslu §§ 132 odst. 1
157' ',k m ov.u IPO lad~t~, za obmy-šlenou ve
15615.
'
a , za. o pOJ. smlouve ClS. 501/17 ř. z. čís.
pmti krádeži: bylo-li při pojištění p t' k 'd ~.
.
:'.: ,yšeo-hecných pojistných podmí-nk ;oh l !v ra eZI, vloupáním, uS!,a-noveno
Jlstené, jen pokud si o nich ' o 'istn~C , ze 'P~mz~ s~ ,po:kla~-a)' za povedení takových zápisků rpO'klfd~ti /( v~~e tl vale pre~ne zaplsky, jest
pojistitel ručí za ztrátu peněz čís. f5~r~. ovnou ,podmmku, pod kterou

'P o k I ad n y

hra t ľ s -k é.

sociální.

neodporuje dobrým mravům ani předpisům zákona o pe·nsijnim pojištěni čís. 26/29 sb. z. a n. úmluva, podle niž byl zaměstnanec po třiceti
pětileté službě ponechán nadále v aktivitě po-d podmínkou, že odvede
zaměstnavateli vždy pensijní a starobní důchody pensi}ním ústavem mu
vyplacené čís. 15537.
plahlOsti přev'odu majetku, jenž připadne Československému státu
z úpravy majetkových podstat nositelů ,pensijního pojištění podle čl. 275
mírové smlouvy St. Germainské na Všeobecný pensijní ústav, nelze odporovati pro nedostatek platného titulu; čl. 42 úmluvy čÍs. 60/26 sb. n.
a n. obsahuje všeobecné a zásadní ustanovení o všech pohledávkách,
pokud přešly na Československý stát nebo os-obou jím určenou čís.
15556.
běh promlčecí lhůty pro náwk Všeobecného pensijního ústavu na za,placení dlužných anuit v Kč z hypotečních pohledávek, které naň přeš'ly
od Všeobecného pensi'i-ního ústavll .pro zřízence ve Vídni, zaéal se teprve .působností úmluvy čís. 151/29 sb. z. a n. čís. 15556.

jde o dva nMaky podstatně rů:zné ',r' , '
,_..
,
mezi nárokem na 'vystavení pojistk p ,a~n\ pov~,~ly, ,ma-li P~jl~!'IlIk volbu
kovanou :pojistnou sumou (t ř kYt ~ ~''? e pOjlstne,ho (premll) s redučís. 15450.
. . apl a Jsace) a narokem ,na odkupné

lstivé ..zamlčení choro,by je tu;e-

pojištění

pensijní: zaměstna:nec státu, jemuž byla _při zrušení služebnÍ'ho poměru poskytnuta výpomoc ve výši jeho prémiové reservy proto, že výslovnc
prohlásil, že ni.kdy nevstoupí do zaměstnání podléhajícího pensijní povinnosti, jest povinen tuto výpomoc vrátiti, jestliže nedodržel této podmí-nky a stát byl proto nucen jeho prémiovou reservu podle § 114 zak
čís. 26/29 sb. z. a n . .přenésti na nového nositele pojištění (Všeobecný
pensijní ústav) č i.s. 15200.
nárok zaměstnankyně -nemocenské pojišťovny, jejiž služební poměr za,nikl provdáním před uplynutím třicetipětileté služebni doby, na příplatky
k duchodu vyplácenému jí všeobecným pensijním ústavem čís. 15514.

y.f t

V"

nemocenské viz :p o j i š t ě n í s o c i á I n í,

inva1idni viz

_

G_

uzavřením úmluvy o Všeobecném pensijnim ústavu pro zřízence ve
Vídni dne 29. března 1-924 .pozbyl Vídeňský pensijní ústav oprávnění nakládati s pohledávkou, jež měla podle této úmluvy připadnouti česko
slovenskému státu, třebas citovaná úmlu'va nabyla účinnosti až v roce
1929 čís. 15556.
soudy jSDu vázány pravoplatnými výměry spravnich úřadú, že zaměst
nanec nepodléhá pojistné povinnosti či s. 15290.

1287
'1286
sa~ostatJ1é
o tom ,čis
UfČ'II'1
h
'
.. rozhodovanie
,
u '. kromní zamestnanci poolie~Ju ~:pen~lJnemu poisteniu, .patrí podl'a § 133 zák. Č. 26/2.g sb. z. a n.
v.yl~cne ~radom správným čÍs. 15639,
nac.iJ:r ,sud !lie je .povolaný prťskúmať výmeru Úradovne všeobecnéhD
~enslJneho ustavu, rktorým bol zamietnutý nárok
t
.
hdný dóchodok čís. 14924.*)
zames nanea na mva-

zák. čis. 89/20 sb z a n' § 1 (2) a)'
fl
,pensijnímu pojiště~í ~ni t~'hdy j'estliže p. }>s re.. e~« v .. d?lech... ne:podl~há
Jl o
v
v'ík
'o "
fl noom smene vynzova! cle~.mk smleny: pl az}: da~~ dutl1lm a piřDležitostně se přesvědčoval zda
.fl azy Y JSou plneny ·e 1s. 14859,
!
'Hh!e?ník, jen~ h!á~ v kavár~nském orcherstru nikoliv 'ako samostat .
podlllkatel,
nyJbrz
Jako
,) ,
'k ny
89/20 sb
a
.. I zamestnanec
'
,podléhal'
1 za ucmnosh za . Č1S,
~ ~; z.
n. POllS ne povinnosti pensijní čís. 14930.
vl.
nar. CIS.vl 16/23
z a n"b
.,,*) ak' Ib
it
platnosti
nar sb
č '16";23
Ol zames.na:nec zarnestnaný v dobe
7 j?9 sb'
.'
s, . z: a 'll. a ď alej v dobe platnosti zák c·
P .~
_u
. z a 'll pre posudeme ot' k
pOdllehalo p'ovinné-mu ' ...
~z y; Cl zamesinanie zamestnanca
buďto prvého buďto P~~z~h~~mu 'Po~steniU, smerodajné sú ustanovenia
.predpisov a -to odl'a tol OU ;: o zo, voch ~o:fe citovaných zákonných
týka dobý ked'~Plati1 ~ 1 ! Cl s~ hotalz~a povmného penzijnéhŮ' poistenia
čís. 14924.
rvy z niC a e o ,doby, ,keď plaHl druhý z nich

P

v,

•

•

otáz~u, či 'o:b~CI1ý strážn.ik v dobe od 2. ja-nuára 1921 d'- 2
19 ~
podlrhal po;;nnému penzijnému poisleniu, trcba
~~~.n\~~,~a, Č f~/2,~t~gy zOb:cn ý kSltrá~í1ikl ,":ykanával a podl'a usta. riovení
. t.
..
'"
ll.,' ore v eJto dobe povinné
e .' .
IS ~me zamest,nancov urprav.ovaJy čís. 14990.
"
p nzone popravne následky z ,pensijného poistenia osoh u ktora' p I'sl .
ovinná su' II'e . I' k
' .J,
,
o emm nie j-e
'IS, e a o u -osoby poistením povinnej čís. 15070.
P . .. "
prrhlas~mm zamestnR'nca k 'poisteniu a prijatím 1 k . I . V·
.
penz. ustavom je -otá k,
','
"' , 1 0
.pOlS emu seoh.
sa týka doby -na kto~ú a s~ovptnhnl~st1 ~ ,penzq~e~u 'Po-isteniu - pokial'
.d
'
fl asema a pn]atle vzťahova'l
.
su, y zava:zne vy-riešená čís. 15070.
o -- 1 pre
dozeranie obeéného stráŽ'lúka nad o' r" t r t·
. ,
y'
rriadku a verejnej bezpečnosti nie J"e o~;ba e ~ vom
clel-om udrzama po. .
čís. 14990.
, o r n y m dozor-om v s!TIysle -§ 1

pOSUd~ov~tm;~~~'a z~~

pod ustanovenia § 2 odst 1 p t'
.r
55. roku -neboli v -ži~dnom' zam~;:~a~;e p~'ls:~~estna~ci, ktorÍ clo svojho
vstúpili do zamesinania poi-stením pov'innéheo 1~1~~,":ll1nom ~ len y~tom,.
v dobe údnno-sti cit. vI. nar., 'resp. 'zákona č '484/2 J za~es nanCI"y ldo.f~
v zamestnaní ktoré sa stRil-o' OIS
" t'
.',
1 sb. ~. a n. Uz boh
ním a prekr-~či!i 55
SvoPj'h enllm p~vm-nym teprv ClI1. vol. ,nariade" ,"
.
' o vem CI s. 14919
prernI1, odvádzaných podI'a § 2 odst 2
.
z poistnej povinnosti treba ou žit'
z', y :.::a z~mestnancov vyiíatých
a ich pozo-stalých č í~. 1491:'
k vysenlU dochod-ku zamestnancov

Wk

pri rozhodovaní

'Ů žalobnom ' .
k
l'ovi o náhradu škody z do'Vo~aw u .t~:nes~nanca proti zamestnavatenemo'žno hra-deť na eventuálne Us netn ~sen~a zamestnanca k poisteni1!
nutí prihlášky čís. 14964.
po uzavmeme zarnestnanca pri opome-

26/29 sb. z. a n.:

~~~~!~á~~~e~b~a~d~é';:l;é~~~~~mp~g!SObee~a;.I~~~;:1in~~oo~~c~~r~p~~~=
~k. čÍs.

~~~ky

z nemocenského

n"

pojištění, ..není p~sťu~~~e~ce, J~nz

J1~~~~~a zprošlěna závazků
*:»)

,pojištěne

plynoucích z

.

"V

ma·naro:k .na

nemo~e~~t~~~e;oj~~~~~ač~~~

Viz !éž pojištění pensijní (vl. nař. čís 16/23 sb. z. a n.)_
Zeme Slovenská a Podkarpatoruská" .

ak bol' zamestl1anec zamestnaný v dobe platnosti vl. nar. Č. 16/23 sb.
z. a n., d'alej v dobe platnosti zák. Č. 26/29 sb. z. a n., pre posúdenie
otázky, či zamestnanie zamestnanca podHehalo povinnému penzijnému
poist~niu, smerodajné sú ustanovenia bud'to prvého buďto druhého zo
dvoch hore citovaných predpisov, a to podl'a toho, či sa otázka povinného penzijného poistenia týka doby, ked' platil :prvý z nich alebn doby,
l,-eď platil druhý z nich čís. 14924.
§ 1 čís. 2: 'kancelářští zaměstnanci podléhají pensl~U1mu pojištění již
svojí příslušností k této skupi'ně; netřeba, aby konali práce převážné
duševní; pojem prací kancelářských čís. 15036.
činnost' rituálneho, dozerača, p-ozostávajúca v tom l že zisťoval, či maso
je opatrené 'razítkom náboženskej obce, či je očistené od- žíl a poliate
každý tretí deň vodou, nrie je odborným dozomm podl'a § 1, odst. 1
Č. 6 a) č i s. 15392.
výklad pojmu )},o-dborný dozor« 'podl'a § 1 Č. 6 a) čís. 15069.
§ 1, odst. 2: najímanie a prepúšťanie robotnikov, uroČ-ovanie mzdy a prihlasovanie wbot,nIkov k penzijnému poisteniu sú prácami duševnýml
či s. 15069.
smluva, ktorou sa smluvník zaviazal vyko:nať práce pre :spolusmluvníka
jeho a ním (spolusmluvníkom) platnými robotníkmi v riadnej ,pracovonej
dobe za zvlášť (podl'a váhy spracovaného materiálu) stanovenú odmenu, je smluv,ou pracovnou a nie smluvou -o dielo'; zárobky z týchto
prác patria do požitkov uvedených v § 4 čís. 15024.
§ 11: ne'lze jej užíti lna smíry, jimiž strany upravily otázku náhrady
škody vzniklé z opominutí povInnosti zaměstnavatelovy 'Přihlásiti zaměstnance k pensi'lnímu pojištění; smír takový vztahuje se i na vyšší
nárok podle zák. čis. 125/31 sb. z. a n.č i s. 15199.
§ 16: nárok na starobný dóchodok je via-za:ný na dokončenie čakacej
doby v poistení :podIa zák. č. 26/29 sb. z. a -no čis. 14919.
k doplneniu čakacej dohYl potrebnej Ipodra § 16, odst. 1 zák Č. 26/29
sb, z. a 11., z(\Jpočíta sa rovnako každý mesiac hez rozdielu, či ho zamestnanec -nadobudol u prvéhO' alebo posledného zamestnarvatel'a čís,
15165.
.
§_ 46: _dlužník -nemá Inárok, ~by požíval zár:oveň jak existenčního' minima,
vyňatého podle § 2; odst. 1 zák, -č: 314}20 z ,exekuce; tak i pensijních
důchodů, jež jsou ,podle § -46 zák. čís. 26/29 ,nezabavitel-né, a aby taikto
měl ve skutečnosti dvě existenční minima čís. 15153.
§ 185: do doby 30 prispevkových mesiacov podfa 1. odsl. § 185 zák.
č. 26/29 sb. z. a n., .po-trebnej pre pri.zna;nie vYbav,p.éhp 'pre poistenkY,
ktoré získaly l}Jred nadohudnutím účinnosti tohoto zák-on,a (:pred 1. januárom 1929) aspoň šest' príspevk{)vý,ch mesiacov, treha započítať aj
príspevkové mesiace, získané v poistení pred nadohudnutím úči'l1'nosti
zákona Č. 26/29 sb. z. a n. (pred 1. januárom 1929) či s. 15071.
čl. I. (§ 177 a) zák. ,čís. 125/31 .b. z. a n.: uslanoveni § H zák. čis.
26/29 sb. z. a .ll. nelze užíti na smÍ'ry, jimiž strany upravily -otázku náhrady škody vzniklé z opominutí -povinnosti zaměstnavatelovy přihlá
siti zaměstnance k Ipensijnímu :pojištěnÍj smír takOVý 'vztahuje se i -na
vyšší nMok podle zák. čís. 125/31 sb. z, a n. -č í s. 15199.
opominutí přihlášení: kdo vynaložil podle § 1042 obč. zák. náklad na
léčehnou ,péči zaměstnance, jest oprávněn domáhati se ·na zaměstna
vateli náhrady škody pro ,nepřihlášení zaměstnance -k pensijnímu pojištění ve výši nákladu, který hyl by nesl Všeobecný pensijní ústav čís.
14857.
náoroku vdovy po zaměstnanci na náhradu škody pro nepřihlášení zaměstnance zaměstnavatelem k pensijnímu pojištění, nevadí, že zaměst
nanec sám spoluzavinU, že ok pojištění nebyl přihlášen č í 8. 14930.
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neziskal-'li zaI1!ěst~~nec zaviněním několika zaměstnavatelů čekaci doby
podle § 16 zak: C1S. 26/29 sb. z. a n., ručí zaměstnavatelé' za škodu
mkou společnou a nerozdílnou čís. 14930.
poistBoec nemóže 5a vzdať nároku na náhradu škody ktora mu vznikne
porušením prihlasovacej povinnosti zamestnavatel'om' podra zákona čís
26/29 sb. z, a n. o penzijnom poistení predtým. než poistný prípad
nastal (než mu nárok z penzij.ného poistenie vznikal) čís. 15024.
za škodu, sposobenú ,porušením p,rihlašovacej povin.nosti ie zodpovedny
zamestnavatel' aj v rpripade, ked' povedl tretitl osobu Dodaním pri'hlášok
čís. 15024.
.
nasledujúci zamestnavatel' je zad-povedný za škodu vzniklú z porušeni a
erihlasovace( p~,;,innosti, tý:kajúcej Sa .penzijnéh; poistenia (vl. nar.
C. 16/23 a za-k. C1S. 26/29 sb. z. a n.) aj v tom prípade :ked' služebná
doba, ktorú predchádzajúci zamestnavatel' neprihlásil, 'bola by stačila
zamestnancovi k dosiahnutiu čakacej doby čÍs. 15165.
žal.~je.:-li, se o, n~radu ~~vu,tečn~ škody pro nepřihlášení k pensijnímu
pOjlstem, nem treba zllstovah stupei'! zavj,nění zaměstnavatelova na
opominutí přihlášky čís. 15287.
viz též pojištění pensijní (vl. nař. čís. 16/23 sb. z. a n.).
~xekuce: aJ... pri .exekú;ii ,na 'Po~l'adáv.ku prisúdenú titulom náhrady
skody, zaprlcmeneJ porusemm povmnosh .pnhlásit' zamestna·nca k penzij né f!1l!' poisteniu, treba použit' ustanovenia § 46 zák. č. 26/29 sb. z.
a n. Cl s. 15346.
dlužník nemá nárok, by požíval zároveň jak existenčního minima vyň.~t~ho p~dle §~ 2
zák. čís. 314/20 sb. z. a -no z exekuce, tak i penslJmch duchodu, Jez JSou podle § 46 zák čís. 26/29 nezabavitelné a
aby takto měl ve skutečnosti dvě existenční minima čís. 15133.
'
Pojištěni sociální: z a m ě s t ,n a n c i 'll e m. poj i š t' o ven viz tam ž e.
roz~odnutí, poji,šfovny ~ .pří~tupu yk Syazu pojišfoven podléhá schvá:Iem zemskeho uradu pohtIckeho; predplsy cís. nař. 238/14 a 239/14 ř. Z.
~lebyly v ~om~o směn! dero~o:vány předpisem § 6 ds. nař. čÍs. 6/17
r. z.; schvalem z~~skeho pohtického úřadu, týkající se přístupu pojišťovuy rk Sv~zu POJlst'~ven.' případně rozhodnutí ministra soc. péče podle
po.sI:.O,dst. cl. XIX~, za'~ ..cis. 268/19 sb. z. a n. ,nemůže býti nahrazeno
am JlfIY'~ akt~m pns~usn;ho ~~b,o ?adříz;ného úřadu, v němž -by' bylo
lze spatrovatt schvalem (pnkazall1) mIcky ani skutečným výkonem
práva povinností vy;plývaJjících z ólenství Sv~zu pojišt'oven čís. 15563.
P?jištěn~c ~emá proti n~movcenS'k~ ?ojišt'ov.~~ !láro,k, aby byl léčen urči
tym zpusobem; byla-li Vseohecnym pens1lmm ustavem zavedena lé~~h!l~ péče, u "poji"št~nce, jenž má nárok na dávky z nemocenského palistem, nem pnslusna o.kresní ne mocenská poj.jšt'ovna zlproštěna závazků
tply-nouCÍ'ch z nemocenského pojištění čís. 14857.
nárok okresní nemocenské poJišt'ovny na náhradu podle § 20 zák. čÍ;;.
~l/24 s:b; z'. a n. nepožívá přednostního po-řadí podle § 173 uvedeného
,zakona Cl s. 14948.

.q) .

!

prpti ~alob~!y ~od~n~ nc:site!~m pojištění podle § 246 proti tomu, kdo
zpus?bil yO'Jlste~ncl ura~:. !nu~e z~!ovaný použíti všech obran, jež má
protI poskozenemu pO'1IstencI, muze tedy namítnouti í jeho spoluzavinění na úraze čís. 15109.
'nároků pojišťovny (§ 246) se ,nedotýká smir, sjednan~r mezi poškozeným podištčncem a škůdcem po té, kdy pojištovna již vyplatila pojiš, těnci pojistné dávky čís. 15109.
~u.čeni kontrolujícího šéflékaře nemocenske pojišťuvnv vuři pojištěnci
c 1 s. 15562.

~

okresné nemocenské poisťo\"ne nie sú povinné platit' lek6.n'lam ]jeky,
kt-oré bOly vydávané proti kh zákazu či s. J5651.

povinnosti inv·alídneho a starobného poistenia podlieha.iú aj osoby, ktoré
1. júJa 1926 boly rnladšie 60 rokov a od tejto doby poč.núc pred dokončehím 60. roku vykonávaly ~ hoci i len krátku dobu práce alebo
služby poistením povinné čís. 15722.
zamestnanie zamestnanca u určitého zamestnavatel'a je s hradiska § 5
lit a) zák. č. 221/24 sb. Z. a n. v zneni .p.rílohy vyhlášky min. soc;
peč. Č. 189;34 sb. Z. a n. zamelStnanfm vedl'ajším, keď jeho služebna
činnost' II tohoto zamestnavatel'a je vzhl'adom na jeho celkovú hospodársku alebo sociálnu situáciu zamestnaním podružným; či je tOrnu tak,
musí skúmať zamestnavatel' s pečHvosťou riadneho hospodára čís,
15722.
rozhodčí

soud: žaloha domá'hajúca sa na okresnej nemocenskej pois1'ovni splnenia nároku 'na dávku 'nemocenského poistenia, patrí výlučne
na rozhodčí súd nemocenskej poisťovne či s. 14912.
pořau práva viz tam ž e.
opominutí přihlášení: zaměstnavatel, jenž pověřil pOdáváním přihlášek
k starobnímu a invalidnímu pojištěni své úředníky, není zproštěn ručeni za škodu vzniklou jeho zaměstnanci, je'nž nebyl vůbec nebo řádně
přihlášen čj s. 15412.
nárork zamestnanca, vyvodzovanS' z opomenutia zamestnavatel'a prihlásit' ho ík poisteniu u okresnej nemocenskej poisfovne, nie je vylúč~ný
alebo ohmedzený, že opomi·nutie prihlásenia stalo sa na návrh sameh:)
zamestnanca čí 5. 15722.
POfištění úrazové: při .exekuci na dúchody jež dlužník dostává od několika nositelů pojištěni (revírní bratrské pokladny a úrazové ,poi}št'ovny d~l
nické) jest jednotlivé důchody sečísti; je-li u takových duch-odů eXIstenční' minimum vyňaté z exekuce uprave,no různě, jest exekuci povoliti s obmezením dlužníka _příznivě.iším čís. 15055 .
.předpis § 46 zák o úraz . .poj. děl. se vztahuje i na ,nárok pojištěncův
na bolestné čís. 15224.
pojem podnikatele čís. 15443.
předpis § 1 zák. čís. 27/69 ř. z. nepřichází při postižním nároku podle
§ 47 úraz. zák. v úvahu čís. 15633.
viz též stá t.
Pojišťovací regulativ (čís. 521/17 ř. z.) viz poj i š t ě n i sml u v ní).
Pokladny bratrské: při exekuci na důchody. jež dluž<ník dostává od několika nositelů pojištění (revírní bratrské pokladny a úrazové pojišťov.ny d~l
nické), jest jednotlivé důchody sečísti; je-li u takov}'ch důchod.ů eXIstenční minimum vyňaté z exekuce upraveno různě, Jest exekUCI povoliti s ohmezením dlužníku příznivějším čís. 15055.
revírní bratrská pokladna se může domáhati podle § 65, odst. 2 zákona
čís. 331/88 ř. z. ,náhrady za iékařské ošetření a vyplacené nemocenské~
jež poskytla svému členu, přímo na šklldci čís. 15282.
předpisem § 2 záko.na čÍs. 117/2-6 sb. z. a n. ,byla prodlouže?,a pro ne,mocenské pojištění členů báňských pokladen po~le zákona
2!~122
sb. z. a n. působnost celého zá:kona ze dne 30. brez.na 1888 C1S. 3,,) r. z.
čís. 15282.
Pokračovaní v řizení přea-ušeném podle § 8' konk. Uldu viz k o n k tl r S.
~ v odpŮ'rčím sporu pro pohledávky na výživném, i když původní ,~~e
kUČ-rIÍ titul (povolené prozatímní opatření) byl nahrazen odSUzuJlclm
rozsudkem čís. 15485'.
v exekuci viz odklad exekuce.
Pokuta smluvní viz s l}1l u v n í p 'Ů -k ut a.
Poli~e' požárni, zdravotní (zřízenec) viz z a 111 ě s t n a TI e c ob c e.
Poplatky: prohildka l1]asa nařízená úřadem a vykonaná úřední~'1i č,initeli v.e vverelných jatkách není použitím jatek soukromou oso-bou (rezmkem), lez tuto
zavazuje 1~ placení jateč,ných poplatkú či s. 14840.
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převodní: předn-ostn-í pořadí viz dra vb

'
to sti.
z a vnucena nernovi_
Poručenec: ne z p Ů s o 'b i los t k p r á II II í!TI Č i ,ll Ů m '
"
viz též poruče'nsk}"' soud.
VIZ nesvepravný.
Poručenský soud (poručenství): k darování náb tk
-1' ,
•
'~:~,í tře,ba au! notářského spisu, ani soudníhUo nsec~h~~i~~ ~~t:.mlg~;;zdaného
-

~to~é%~;,~~~~§:~i~!~~~~~~:i~fvT,~~~:~~~t~\Cio~~~~ra(lákb°J,~':/~~1 ~1°"~:

poctl'a práVlnyeh pravi'diel, plato' ch o ~:konu t?m u ,odporov~t', 'Pos~dzovat'
i ked'
TI f

poručenský
'h

. OS 1 ~ove

súd schválil

me~om ~:zdletnlovyrn . odpo~ovaCim
.

o ".odpo;rovacieho poriadku

,č f s.

ponadkom,

I ca -pravny ukoll teprv z '
15099.
a UCtifl-

jaké jest určení obecního majetku; je-li pozemek určen k obecnému užíváni,
jde o v6ejnoprávní povinnost udržovati jej v řádném stavu čís. 15605.
s_regulovaným magistrátem (zák. čís. 233/20 sb. z. a n.): služebný pomeľ
úradníka uvedeného v § 13 (§ 22 zák. čÍ-s. 243}22 sb. z. a n.) je povahy Vérejrno,práv'nej; nepatrí na porad práva žaloba, ktorou sa domáha zamestnanec obce (komisár pobrežného mýta) proti tejto zaplatenia služebných
požitkov čís. 14965.
živnostenská a obchodní komora: jde o verej"norprávni akt, vyzývá-li obchodní
a iiv-nostenská komora ohěžnúkem obchodníky, by se obrátili při úpravě
obchodu na určitou organisaci čís. 15103.
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Jak ma porucensky soud postupovati od'

",

r

~U/~í~5~~7.anžeISkého dítťte sO~hlas .J~ os~~j~l~í ld~~~a~~~~~~e~~;~ ~~c~~
Y

~1~~n;~m~n~e~~~~1ímU~::s!n~I~k~~lestát'~ílPří~slušnicí, ~ení

pří-

tuz.emskýv soud
'Polsky' -soud, tuzemsky' soud Pse mus§'
1 ~t'. n. o prenesenl p.orucenství na
"
,
1 omeZIl na postup'
dl vIlO d
smlouvy ze dne 6. března 1925 č "'/26 b
v, po e c . ,o st. 2
k účinnosti prohlášení právního ,'t D
S . ~., ~ .ll., Cl s. 15303.
.počtení vy:placeného pojistného z,~~ uf:žeal~esvepra~ne osoby,v že sV'ol~je k~ zas~olení chráněneckého soudu čís. 153-35 vanou náhradu skody, Je treba
preneseni po-ruče.nství nad příslušníkem P~lsk'
,"
soud v cizině nepodléhá schvá'lelll-'l
. vv. e republIKY, s }1a~eho soudu na
řídí čl. 10, odst. 3 smlouv me· neJvy~slm soudem, nybrz prenesení to se
~olskou .Čís. 5}26 sb. z. a Yn. č t~. r~~~~!l:kou Českoslove.nskou a republikou
Jest souaem podle § 45 ,nesp 'k ' r
'
Por
'ko
f
v,
.
"
zar ., je- 1 OSV'OjeneC poručencem čís. 15174.
ucnt o spo uporucmk, nejsa zakonným zástu
J'I'
,~ rekuT.sll za 'nezletilce čís. 15150. ~ pcem Bez etl co-vym, není oprávněn
Jl'flak VIZ ,p o r u ,č e ,n s k Ý .s o u d.
Pořad práva' ,,",
,
, Cl rlZertll nes:po'rné viz nespO,r'n'~'
,
státní zaměstnanci' n'r 'k b' ] ' h '
"
e IIZenl.
d:ah 'na pensi, jež ~~I ab~la 'Ž~~~~ič~í~'f~řacJyeh~Ů'bzeamě~t~~TI,ce čsl. s!~tníc~
'naroky, o 11.ichž mají podle § 70 vl
~, 15/27 c. o ep.ena, nepatn mezI
" 96/30 s b . z. a n. napřed ,rozhod,o
. na-r.ať,
CIS.
sb' TI • s ' . a g~ 47 V.I rlať..
ClS.
' "V
ve smyslu § 1 zák čís 217/25 b
v 1- :s~r~vm urady; nejde tu o nárok
kárné nález
d','
' , s . z. a n. CI s. 15128.
y, vy. e podle za-kona ze dne 12. července 1933 č's' 147 b'
a n., nemO'l1ll byh p.fezkoumány řádnými so d '
" ,I.
S . z.
stránce; příSlušnost řádných soudů nelze tu ,~o~o~~~.po .form~lkTI1, an~.po věcné
sb. z. a n. čí IS. 15144.
1 1 am ze za' ona GS. 217/25
o 'Uspokojivosti služby pomocného v I 'v 'h
vrl. nař čís 15/27 b
'
h ze ~zmol1€' o zamestnanca v smy.sle § 135
stát, k'd'
. s: z. a n. roz oduJe v spore o defini,tivu sú-d čís. 15516.
,
o zaplahl statu .pOP1atkový dluh v
rého se sám zúčastnil ačkoliv:pl t b'
y~ere(ny ~ pra~mho jednání, ktemálně .proti ji,ně osobě, nemůže sae ed m ~oz ~z , ,sprayní- akt) s,měřO'v.a! ,forpořadem práva čís. 151-82.
omahati vracem zaplaceneho poplatku
v

V

,,v

v

a.r:

v'"

"

,náw~ fin~nčného úradníka proti štátu na uchopite!'skú od
.
ver~~nopravnym a ne:patrí na porad rpráva čís _ Ú5237
menu Je nárokom

,nepn,pustnost pořadu práva pro žalo:bl
"h: d v •
žalobce proti státu z důvod~I bez ráv I,na na -la, u skody, kterou dovozuje
'yozO'vac~ho :kapHálu -berním úřade~ -č ~~~ol;;~;.m exekuce a zabavení proJde o narok soukromorpráv.nf 'by,i-li žal b
k
'.
lajícím městskou obcí čís. ľ5621.
o ce opn-ut vOJenskym koněm cvá-

.obec: uplatnovanie .nároku na 'náhradu vk d k t '
'v'
•
.
nezáJkonným postupom :pri exekučn s o y~,
~aJpflcmlia 'l?olitiaká obec"
n1
na porad práva čís. 15049.
om vy.mah9davky ZD zabav, nepatrí
nesejde ,na tom zda -vlastnictví obc . t
'
obecní majetek 'či ja,ko obecní (veře}n~)s st~~~~~~nOý:rl~~f~701':~i~~l1j~ae jako
tom,

°ru

pojištěni veřejnoprávní:

žalo ba o náhradu škody pre opozdené splnenie dávok
nemocenskeho poistenia patrí, ak bola okresná nemocenská pokladnic a na
ich splnenie rozhodčím súdom odsúdená, na riadný súd čís. 14912.
nepatrí na porad práva uplatnovanie nároku na náhradu· škody, vzniklef
niekomu tým, že bol nútený zaplatit' svojmu advokátovi odmenu za
opravné prostriedky, letorými tent'O jeho menom docie1il zrušenie výmeru
okresnej nemocenskej poisťovne, Ktorýrn mu boly nesprá,vne vyrubené poistné príspevky čís. 15004.
nepřípustnost pořadu práva pro žalobu na výmaz knihovního práva zástavního z důvodů týkajících se výměru okresní nemocenské pojišťovny jako
exekučního titulu formálně nezávadného čís. 15,284.
nárok na náhradu škody proti nemocenské pojišť-ovně, dovozovaný z toho,
že učinila bezdu'vodný ná'vrh na prohlášení konkursu o jmění dlužníka pro
nedoplatek příspěvků, i když -pochází z úkonu veřejnoprávního, není vyloučen z uplatňování pořadem práva, pokud jde o útraty právního zastupování při hájení se proti návrhu tomu čís. 15296.
voda: není přípustno domáhati se soudně určení náhrady za pozemky vyvlastněné k účelúm vodostavebním, dokud 'o náhradě nerozhodl pmvoplatně
úřad správní či s. 15168.
vo.isko: uplatňovanie nárokov ďalejslúžiaceho rotného aspiranta proti čs\.
Mátu, vyvodzovaných z právneho po:meru, zaldadajúceho sa na vojenský'ch
predpis.och pova'hy verejnoprávnej, ne.patrí pred riadne súdY' či s. 15228.
jde o nárok soukromoprálvní, byl-li žalobce kopnut vO.ienským koněm.
cválajícím ·obcí čís. 1502'1.
pořad práva, jest-li žalován řidič vojenského letadla na náhradu škody při
vodťrrou hrubou nedbal-osti, pro kterou byl vojenským soudem odsouzen
podle § 70,2 voj. trest. zák. čís. 15678.
zaměstnanci okresních, hospodářských záložen: o nárocích úředníků okresních hospodářských záložen ze služebních smluv rozhodují soudy čís.
15281.
či řízení exkuční: pohledávku podle § 120 (2) ex. ř. může věřitel uplatňo
vati přímo sporem proti vnucenému sprá'vci aniž jest odkázán na exekuční
řízení rozvrhové podle § 122 ex. ř. čís. 15'002'.
či n-zení správní: pod por a v n 'e z a m ě st n a n 'o s t i, stá t n í p ř Ís P ě vek k TI í: o -přiznání, odepření nebo zastavení podpory v nezaměstna
nosti i státního příspěvku rozhoduje výbor odborové organisace; člen adborové organisace, jenž se rozhodnutím výboru cítí zkrácen, nemůže se domáhati nápravy u správních úřadCI, nýbrž pořadem práva, ať u soudů
řáon~'ch nebo smluvený-ch rozhodčích čís. 15D05.
vrácení příspěvku vyplaceného veř-ejnému stavebníku nelze vymáhati sporem, nýbrž rozhodují o něm úřady správní čís. 15042'.
viz též z a m ě st n a n c e o b c e.
různé: nárok vymáhajícího věřitele proti soudně ustavenému schovateli
(sekvestro'vi) na vydání uschované věci .patří na pořad práva čís. 15395.
nepopírá-Ii správce konkursní podstaty js.oucnost věřitelovy pohledávky,
nýbrž upírá-li ji jediné p o vah u pohledávky za podstatou, jde_ o otázku
právní, kterou jest. řešiti v konkursním říz,enI čís. 1;5646.
pořad práva pro-nárok státu na penťžité plnění, k nJmuž strana se zavázala
narovnáním v upouštěcím důchodkovém řízení Čís. 1'5604.
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zamťst~anec .nemóže donútiť zamestnav t r
_,
,
aby plml povmnosti ktoré mu zákon o a ~
~ol~aom sukromného práva
ukladá čís. 15639. '
pOlS cm sukromn}rch zamestnanco~

f

~úd~e (exekuč~e) uplatňovanie pohl'adávk I
,"
,
lakusko-u,herskych na základe súkrornn ). -, ,zm,kleJ \' starych korunác!l
26. februarom 1919 stranami z ktorýcl°p'r~vneho ukonu, lIzavreného pred
bruáromv 1919 v Mad'arsku a' druhá v ~ Je n~a mal~ 9ydlisko p-red 26. festrany este pred. 1. novembrom 1924 dohu~~m:;kll, nIC Je prípustná, hoci sa
zal?latená ,v čsl. mene v splátk' h
.0 Y o tom: že pohl'adávka má byt'
prava, nadohutého pred 26. febn~~r~mPrr9:9aCh?yanI exekučného záložné110
Po"d'k'.
'
C1s.15162
ra 1 fllnOVD1 viz k II i h o v II í ř á rl (§ 29 k '
.
Pořízení poslední: i když zůstavitel 'enž
n. zak.).
chor~bou, v době, kdy proJ~~iI ~~1~a~' zb~v.en . svéJ~rávnosti, trpěl duševní
pl~~ne, ~~lze-li vyloučiti, že -při zfíze' 1 ,rudli" ]e~'Í J~ho poslední pořízení
~zlku Cl s. 1'51'10.
Ol pos e nI vule Jednal v jasném oka'V1Z též p'O z Ů s tal o s t (ř í z e n í)
Postup pOhledávky: smluvního zák a
.
,~
P?stup provedl, ani vymáhajÍcí e~:~,~UFll nemllkz e . se dovolávati. vě.řitel, který
LIS. 14&44.
fl e v exe UCl proti postuplteh (věřiteli)
z31- b?-vení pohledávky postoupené 'eště v
.. ,
tretl osobě může odporovati jen ta~
t pr~dl JeJ lm zabavením dlužníkem
14876.
o a o za obou podle § 37 ex. ř. či s.
uznání pravosti pohledávky o~..
.
tvoř'
,
VUCI nepochvému postupn'k
'.~.
1 samostatny zavazovaci důvod Y ' . 149.
1 II nenl ucmné a netlZti"
hl d'
c I s.
5.6
lanl po, e avky postoupeným dlužníkem .~.
"
samostatnym zavazovacÍm důvode
h"
VUCI ;JoctJvemu postupníku je
postupu a je pro postoupené'lO dlU~\k OJI. ned~s~atky pohledávky v době
pohledávky čís. 14968.
•
zm a zavazne I tehdy, jde-Ii o fingované
.
k uvedomeniu dlžníka o postúpení f kt·
faktúre čís. 15039.
'
a' ume.! valuty stačí sdelenie razítkom na
kll ld. postup pohledávky mezi manžel)'
POI506
"
vyzaduje notářského spisu čís.
p~toupí-li věřitel tutéž pohledávku
'
~Cl~~ý ,(en prvý postup; postoupen~o~~~~~~k ntek,,~lika ~'ěři!e!ům, j~st právně
~clrynemu pos,tupu vůbec nedošlo čís 15082' opravnen naml'tnouti, že
I?ravll! postavent postoupeného dluž ík '~.
.
llko; v~řitehlm čís. 15293-.
TI. a Pf] postupu téže pohledá'vky nčko,z~et~ym po~tupem se nestal další ostlJ
nybrz k pravní účinnosti proti dlu? 'k' P, dodaJečne llCmnym konvalidací
152'93.,
zm II Jest treba nového postupu č í s~
postupitel neručí postupníkovi za d
~~ha!-li ji,'p?s~UP~ík h'ned po její s~~It~lg:t~ ~o~toupené .pohl~dáv~y, nevy_
za ah mozf!e leste zajištění; Postupiteli II 1 e o úp'?ml~ul-h v prav~1 čas
~e~?bytp?stt postoupené pohledávk
. e ze. tu pr~Clta-t~ zavinění ani na
~' z~P~!! Jeho platební nezpůsD-bilos{' Č f~' r~ Jednal11 dluzníkově, jež mělo
Ja~y ucmek na promlčení postou
'.~'
,25.
';;~26Písemné její uznání postOl1:e~ý~P~~~~~~;:y, v:nč~klé z dOd,ávky zboží
.
.
m vu I postupmkovi čís
ustanovení čl. 368 druhého odst
'
'.
.
~a~ým, vÝ':lradně :pro komisioná~;~Ý ~~~ě ~ak. J\st p-ředpis,em výjimečným,
Jme pravnl P?měry čí' s.. 15'708.
.
1, nem pnpustne použíti ho na
a § 8?.g. c 1 S. 2' ob Č, zák. viz ne I
o .)?
a t n o s t s m I o II vy.
p o k Ll d Jde {) n ě i' zajistil r
téi postupem požární 'ná"hradv -~o~f?~lJc~t~l zapůjčiteli poskytnutou zápůjčku
stup po~}edávky;nárok postu'nník~ y nu e ~11 ~a sh.,.ořelé ~lJdovy, jde'o po-'
:nvo~u znzena čís. 1'5449. '
uv nezam I hm, ze shorelá budova bvla
t! cin e k: 'věfitel může postou iti h'~'
~
hka spoludlužníkům, třeti os~bě ~ ,}J°k led~vku, pr.ls}ušející mu Proti něko_
d!UZlllků čís, 14894.
. tlCm em Jen prah Jednomu z těchto spoluv

v

v

y

'v'

•

postoupí-I! \ ěřItel tutéž pohleda\iku postupnť několika věřItelům, Jest právně
jen prvý postup; postoupen~' dlužník jest oprávněn namítnouti, že
k účinnému postupu vůbec nedošlo čís 15082.
účinek postupu věřitelských práv spoludlužníkovi, jenž zaplatil věřiteli část
dluhu, připadající materiálně na druhé spoludlužníky čís, 15170.
jakmile pro datel postoupil svou pohledávku a dlužnik bylo tomto postupu
řádně zpraven, nemohou postupitel a postoupený dlužník úmluvou zrušiti
pů'vodní smlollvu trhovou a tak zmařiti právní účinky postupu čís. 15190.
účinky postupu téže pohledávky několika věřitelům
v poměru mezi postupitelem a postupníky a v poměru mezi postupníky a postoupeným dlužníkem; zpětným postupem se nestal další postup dodatečně účinným konvalidací, nýbrž k právní účinnosti proti dlužníku jest třeba novéhO' postupu
čís. 15293.
keď poisťovna vzala posíúpenie poistnej sumy na vedomie (5 cesioll súhlasila), nemóže ús-pešne namietať v spore cesionára o zaplatenie poistnej
sumy, že pOdl'a všeO'becnýc:l poisťovacich podmienok postúpenie nároku na
poistnú sumu skór, než bol nárok ten určený čo do základu a číselnosti
uznaním, dohodou strán, alebo pravoplatným rozsudkom, je proti nej (poisťovni) neúčinné čís. 15716.
z á s a d a § 1396 ob Č, z á k.: k uvedomeniu dlužníka o postúpení faktúrnej valuty stačí sdelenie razítkom na faktúre čís. 15039,
postoúpený dlužník muže namítati, že nedošlo k platnému postupu pohiedávky pro nedostatek notářského spisu čís. 15061.
postoupený dlužník jest oprávněn namítnouti, že k účinnému postupu vúbee
nedošlo čís. -15082.
e.x 1 e g e: pravidlo' súkromného práva, že pohl'adávka veritel'a i s vedl'ajšími právami predchádza ex lege na. ručitel'a, ktúrý jn vyplatil, neplatí. pre
obor práva verejného (daňového) čís, 1517'1.
'\'iz též poj i š t ě n í s o c i á I n í, p o k 1a dny b r a trs k é.
k zajištění a vyrovnání viz vyrovnání.
Postup přednosti viz z á s t a v n í -p r á v o, k n i 11 o v n í p ř·e dno st.
spisů soudu přislušnému viz pří s.l II Š n 'O s t.
Poškození viz náhrada škody.
Poštovní spořitelna: složitel, jemuž byla vydána vkladní knížka poštovní spořitelny
a průkazní lístek, má všechna prá'va a povinriosti vkladatelovy čís. 14897.
k na-bytí vlastnictví ke vkladu vkladatelem se vyžaduje 'Odevzdání jak
vkladní knížky, tak i průkazního lístku čís. 14897.
platí-li stát dodavateli poštovní spořitelnou, j-e tato zástupcem státu a ne
zmocněncem dodavatelovým, jestliže tento ani nenařídil takový způsob placení, ani neměl sv.ého ·kúnta u spořitelny čís. 15147.
Povinné ručení: p o i i š U n í pro t i něm II viz poj i š t ě n í s m I II V n í.
POvolení exekuce viz ex e k II ce.
Pozemková reforma: llstanovenia §§ 12 a 13 zák. čis., 204/3(2 sb. z. a n. o úsporných opatre'lliaoh personálnych nevzťabujú sa na odpočivné a zaopatrovacie
požitky, ktorýc:l platenie prevzal štát (štátny pozemkový úrad) kúpnou
smluvou pri prevzatí 'Vel'kého majetku pozemkového čís. 14916.
výnimky Z'O všeobecných predpisov o prí,pustnosti opravných prostriedkov,
vytvorené praxou pre štátny pozemkový urad ako reprezentanta verejných
záujmov pri prevádzaní pozemkovej reformy, nemóžl1 byť rozširované na
strany, ktoré hája s'voje súkromné záujmy čís. 15066.
učinny

1. záborový zákon

(čís,

215/19 sb, z, a n,):

odstupné, ktoré si niekto vymieni1 za to, že sa vzdal nárokov z kúpopreda,inej, štátnym pozemkovým úradom už schválenej smluvy o zabranom majetku, nie je žalovateľné čís. 14942.
pacht~rř zabraného statku, .jemuž byla dána výpověď z hospodaření Státním
pozemkovým úřad?m, je povinen platiti pachtovné až do skutečného pře
vzetí statku; výpověd' z hospodaření o sobě neruší poměr pachtovní či s.
14982.
.
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2.

přídě10vý

(Čls.

zákon

81/20 sb. z. a n.):

smlouva kupní o přídělovém pozemku je pro strany až do řozhodnutí pozemkového úřadu závazná, může však býti dohodou stran zrušena před
tímto rozhodnutím čís . .14005.
pachtýř zabraného statku, jemuž byla dána výpověď z hospodaření Státním
pozemkovým úřadem, je povinen platiti pachtovné až do skutečného pře
vzetí statku; výpoLvěď z hospodaření o sobě neruší poměr pachtovní čís.

14982.
i když jde o pozemky nepřidělené jako rolnický nedil, může Státní pozemkový úřad, na jehož svolení bylo vázáno další jejich zcizení, dáti toto svolení
s obmezením podle druhého odstavce § 37 čís. 15230.
ručení přejírnatele podle § 1409 obč. zák. při převzetí rolnického nedílu, závislém na schválení Státním poz,emkovým úřadem; v příčině vědomosti
přejimatelovy o dluzích převodcových (předchůdcových), týkajících se
převzatého nedílu, rozhoduje dob a, kdy Státní pozemkový úřad schválil
převzetí, nikoliv dřívější den skutečného pfevzetí správy nedílu čís. 15589.
viz též ad 4 (malý přídělový zákon čis. 93:13,1 sb. z. a n.).

3. náhradový zákon

(čís.

329/20 sb. z. a n.):

proti dohode, ktorú ujednal štátny pozemkový úrad s vlastníkmi zabraného
majetku o .prevzatí a o prejímacej cene, nie je prípustná sťažnosť k súdu
podra § 46 zák. čís. 329/20 sb. z. a n. v znení zák. čís. 220/22 sb. z. a n,
či s. 15136.
v řízení o rozvrhu ořejímací ceny jest soudce povinen vyzvati přihlašovatele
pohledávky, nezastoupeného advokátem, k doplnění přih'láškya dáti mu poučení; § 49 náhr. zák. nerozlišuje mezi zaměstnanci vyššími a nižšími čís.
156!J(\.

k dóchodkom, o ktoré sa podl'a § 13 zák. čís. 130/2'1 sb. z. a n. zmenšujú
zaopatrovacie nároky bývalých zamestnancov na verkom pozemkovom majetku proti ieh bý,val}'m zamestnávatel'om, náleží i dóchodok priznaný im
kurátorom fondu pre zaopatrenie zamestnancov verkostatku podl'a § 73
.
náhradového zákona a vl. nar. čís. 2'9/23 sb. z. a n. čís. 15723.

4. malý

přídě10vý

(čís.

zákon

93/31 sb. z. a n.):

vymáhající věřitel, který vede exekuci na pozemek přidělen~r a zatížený
zákazem zcizení a zavazení, musí tvrditi a prokázati v exekučním návrhu že
jde o pťtdu, nabytou ke stav'bě vlastních rodinn'ýeh obyd-Ií čís. 14933.'
vkládá-li se s vlastnickSrm právem na přidělovou nemovitost zámveil zástavní pravo pro několik pohledáv,ek, k jichž sjednání Státní pozemkovS'
Ma,d svolil, jest v návrhu Státního pozemkového úřadu na vklad zástavního
práva v určitém pořadí spatřovati autoritativní prohlášení Státního pozemkového úřadu, že toto knihovní pořadí při svolení k těmto zápůjčkám určil'
přivolení ani vlastníka nemovitosti, ani ústupujícíeh včřitelů není potřebf
a neplatl tu předpis § 29 kn. zák. čís. 15095.
i za účinnosti malého přídělového zákona lest třeba svolení Státního poz~mk.?yéh? úřadu k převodu r.olnického nedíIu s rodičtI na potomky (§ 37
zak. CIS. 81/20 sb. z. a n.) CI s. 15665.
Poznámka knihovní~ pod I e § 2. 9 7 a ob Č. zák. viz pří s I u š e n s tví.
-- jinak viz k n i h o v n í p o zná m k a.
Pozůstalost: ani vyznačením obsahu v odevzdací listině nestala se dědická dohoda
opatřením (rozhodnutím) civilního soudu podle § 1 čís. 6 ex. ř. čís. 15265.
od~vzdal-li otec j<;tko pojist!1ík před svou smrtí životní pojistku třeti osobě
v umyslu+ daro.,,:,atl tuto pOJlst~u svém,u dí(ěti, jde o darováni mezi živými;
byla-I! talo pOjistka v dobe darcova umrtí v rukou třetí osoby jako zmocllltelky a uschovatelky, zřízené pro obdaro'vané d1tě nepatří do pozůstalosti
dárcovy čís. 1'5300.
'
v

soud: nemuze rozhodnouti o platnosti manželství zůstavitelova ani jakO
o otázce předurčující čís. 15590.
zásada odstavce třetího § 133 poj. ř. týká se jen vnitřního poměru mezi
pozůstalostními zájemd (dědici a věřiteli pozůstalosti); pro otázku, zd~
pojistitel jednal při výplatě pojistky, v?b~yslně! nepřichází v úva.hui mez!
předpisem § 133 (3) a dosavad neucmnym predplsem § 151 pOJ. r. nem
rozporu či s. 14956.
správa pozůstalosti, opatrovník pozůstalosti: byla-li správa pozůstalosti p.řed
podáním odporujících si dědick)'ch přihlášek svěřena některému. ~ dědICŮ,
lze povoliti k návrhu odpůrce dědicova soudní správu pozůstalosti Jen podle
§ 127, ods!. 2 nesp. pat. či s. 152\0.
obstarávání správy a zastoupenL pozůstalosti zřízený-m opatrovníkem pozústalosti nelze klásti na wveú správě a obstarávání podle § 145 nesp. pat.
čis.15210.

pokud nebyla přijata dědická přihláška pozůstalostním soudem, není závady, aby dědic, podavši tuto přihlášku, byl ustanoven opatrovníkem pozůstalosti pro spor čís. :15252.
opatrovníkovi, ustanovenému neujaté pozůstalosti, přísluší i sp~áva a za:
stoupení pozůstalosti; přijetím dědické přihlášky na soud nezaniká o sobe
úřad opatrovníka pozůs.talosti čís. 1'5547.
není nezákonností, zřídil-Ii pozůstalostní soud společného sp~ávc~yozůsta
"osti, jestliže přihlášení dědici, jimž byla správa pozůstalosti sverena, nemohli se dohodnouti o způsobu správy čís. 15667.
oprávnění ke sporu, opravnému prostředku, přidělení procesní role a pod.:
komu jest přiděliti úlohu žalobce, a jak jest stanoviti po!a~ív sporů mezI
jednotlivými přihlášenými dědici. odporují-Ii si dědické phhlasky ze dvou
závětí a ze zákona a jedna z přihlášek se opírá o závěť s vnější formální
vadou čís. 15096.
pokud nebyla přijata dědická přihláška pozůstalostním soudem, není zá'vady, aby - dědic, podavší tuto přihlášku byl ustanoven opatrovníkem pozůstalosti pro spor čís. 15252.
jak se má zachovati soud pozůstalostní, jestliže mezi -přihlášeným dědicem
a pdzťtstalý-mi, kteří SE' k pozůstalosti nepřihlásili, je sporné, zda nějaké
jmění patři do pozůstalosti čís. 15384.
není nezákonností, byl-li podle § 136 nesp. pat. odkázán na' pořad práva
věřitel, jenž měl pro svou pohledávku exekuční titul čís. 15447.
střetly-li se dědické přihlášky vzdálenějších příbuzných zůstavitelových
s dědickými přihláškami jeho bližších příbuzných, jest na pořad práva odkázati příbuzné vzdálenější čís. 15207.
předpis § 100 obč. zák., podle něhož jest pokládati děti, zrozené v manželství neplatném za manželské, nevěděl-li alespoň jeden z rodičů bez viny
'O překážce manželství, platí obecně, ať neplatnost manželst·ví spočívá na
jakSrchkoliv dťtvodech; dítěti z takového manželství, jež se přihlásilo k dě'
dictví, -nelze odepříti zastoupení pozllstalosti ve sporu, vedeném proti pozůstalosti třetí osobou čís. 15590.
i když se dědic vzdá opravných prostředků proti odevzdací listině, jest pozůstalost pravoplatně odevzdána teprve doručením odevzdaCÍ listiny; před
tímto doručením lze žalovati pozůstalost, zastoupenou dědicem bezvýminečně se .přihlásivším č i s, 15052.
dědic se může za podmínek § 228 c. f. s. domáhati zápornou žalobou určo
vací určení, zda poslední poHze'ní obsahuje platné ustanovení odkazu či s.
15695.
neuznává-li dědic platnost odkazu a nehodlá-li jej splniti, musí odkazovník
své nároky na odkaz uplatniti pořadem práva; 'nelze ani obdobou § 125
nesp. pat. odkázati odkazovníka na pořad práva, tím méně pod sankcí § 125
nesp. pa!. či s. 15595.
před podáním dědické přihlášky směřuje nárok na splnění splatného odkazu
zpravidla proti pozůstalosti; je-li však odkazem obtížena určitá osoba, iest
podmínkou nabytí práv z odkazu podání dědické přihlášky touto os.obou;

129.7
1296
dokud
se ~tak nestalo ,~
neJz' up 1atOltl
.. narok
.
či s. 1562'A.
z odkazu alll' proti pozůstalosti
t~ebas rozsudek, vydan', ve s aru
.
1!lka, nelze na něho p~o nedostat~k ne~dtn?st~ závěti, se týká též odkazovzalobu podle §§ 125 a 126 nesp. pat. ~ i Sml~;.14godle § II c. ř. s. podati

proti odkazovmkovi jest

~a pyředP?kladů

§ 228 c.

přípustn'

ř. ~. Č í~. ur~~'~~~l
v

'v

-

•

zalaba o neplatnosti

závěti

jen

zemrelf1--h
za !ozepře
strana, zastati
'
k powstalostJ
po zůstaviteli
za dPd"ená ad
vo~atem,
a nepnhlasil-li se nikdo
p~av porzůstalosti, oprávněn podaf e ,lee,. n,em op~trovník, zřízený k hájení
V'

1~!~9

1

o

•

opravny prostredek proti rozsudku čís.

vent,el pozustalosti (odkazovník) nen' -o

•
povoleno odděleni pozJůst~ravt~~
k. r:k~rsu proti usnesení
\e prospcch ]mého
9s llJ () ]mcllJ podle § 812 o. z'
ani ~~'t I
.
I CIS
15547
.
. V~r1 e poz~stalosti, ani zákonn 'r d d' . ' v
.
o
nejSOU opravnení k rekursu do zřden ,e kIC{. Je,~z
se
k
pozustalosti
nepřihlásil
11
ve spor,u, v němž nejsou ani s.tran~u -o IS!1 9 opatrovníka pro pozůstalost
n~~~ narok, aby správa a obstarávání' an~ zastul?cem strany; odkazov.ník
SlVSlmu se dědici a nepřísluší mu
t' p~~ustalostt
byly přenechány přihlá
0
V
přihláška:
dědic
' přihlašu!'icí~ se k
e azce rekurs čís. 15547.
rov e ry ruznyc
'h' povolávacích d'. pozustalosti
m'v se d ovolávati z á ~
d"
,uze
r LI z n ~ c h částí dědictví čís. 1~O~6~ Jen tehdy, týkají-li se tyto důvody

~terym n~byl~

věřitele pozůstalost"-

v

y

Y

0

v

o

o

~omu Jest přiděliti úlohu ·žalobce a '
,
Jednotlivými
přihlášeny'mi
de"d' .• d Jak Jest
stanoviti pořadí s'!Jorů me .
závVt'
,
ICI -o porují li si dVd' k'
Zl
v
e I a ~e zak-ona a jedna z pfihlá k -.,'. e I~ ev prhlášky ze dvou
~.ado? Cl s. 15096.
se oplra se o zaveť s vnější formální
v

y

rt~eD1: vn~slyšel-Ii pozústalostní soud
~"
.
nCyho, dťd!~e proto, že o něm nem hl v .rbem p~z~stalostním nepominutelo vn ec vedeh, nestalo se řízení zmatecnym Cl s..15025.

~omu J~~t při~~liti úlohu žalobce
..
..
je,dn:othvyml pnhlášenými dědici 'o~pJak" JI~st . stan.ovltl pořadí sporů mezI
z.a\dretl av,ze zákona a .iedmi. z pfihláš-e~U11-,1 ,Sl~ dědic~éy přihlášky ze dvou
~a ou Cl s. 15096.
opiTa :se o -zavet s vnější formální

Jak se má zachovati soud
~ p"o~ůst,:l,ými, kteří se k
Jmť~1 pa:r1 do pozůstalosti

• tl"
P~~zÓs
a ost~l, Jes!~lz~ ~ez! přihlášeným dědicem
fč í s. t;1~~. nepnhlaslh, Je sporné, zda nějaké
'y

nel11
nezakonností
lJodle § 136
věř't
I lenz
. , mel
.. pro
' byl-li
I e,
svou pohled' rl nesp . vIJat
.'. Odk"avz~n na pOřad práva
slyšení účastníků podle § P5
a\ {U exekucm tltul CI s. 15447.
stačl, že se stalo notářem jako s~esd', pat n~m~sí se ,státi soudem samým
rozhodl-li soud v
II v,mm, omlsarem
1 s. 155812.
'
hodnutí zmatečné podle § 41 n~) r~zken~, o platnosti odkazu, jest jeho rozodevzdání: před odevzdál1lm pozů~",~aio~l~. 100/31 sb~, z .. a n. čís. 15695.
na po~ledavku dědicovu, aniž zál'::'
~ttl nelze zapoc~ta.tJ dluh zůstavitelův
dlllllll lIlventáre či bezpodmínec~ ep ~~ Dm, zda se dedlc přihlásil s dobro
. '
ne CI s. 1483'4
nepvommutelný, dědic, jehož právo b 10 odev " '.
muze se domahati nápravy jen řád
zdanlm pozustalosti porušeno
,s.e nest,a!o pravnp!atným
s.
i když odevzdáni pozlIsta:

pozůstalost'

~osti

Č

r
či nj~02st.0rem,

, kd) z se dedlC vzdá opravn' ch .
z,ůstalost
pravoplatně odevZ(fána P[eOO-.f ~ed~u p~oti, odevzdací listině, jest
o

hrnto doručením lze žalovati
o pn e
orucemm odevzdací listiny'
se
s. 1:05'2.ustaI08t. zastoupenou

nečně. p~ihlásivšim čl

po-

řed

dědicem, be~v~mi-

~yla-h pozustal0'st již odevzdána ctě i .
.
Jeho smrti další pozltstalostní jměl1,d Cl .~ransml~~entovi) a objeví-Ii se po
~:):skytnuvší
jmění
nelze v tomto P~'í-p~~t e o ~npa~ transrnisse; nově se
Cl s. 15053.
e povazovatI za ležící pozůstalost

Iis.tinou byla PQtvolan~rm d ':ď"·
d
'
at znama nebo neznámá" jako celek Č}~~1~505~.vzdana veškerá pozltstalost,

o~evz~ac5

byla-li pozůstalost již prav-oplatně odevzdána, nemu-že dědic žádati ani
jménem zůstavitelovým, ani jménem jemu již odevzdané pozítstalosti
b knihovní vklad pr~va zástavníhO' pro pohledávkU, patřící zůstaviteli, nýbrž
jen jménem vlastním čís. ,15494.
separace: není-li mezi dědicí sporu >O tom, zda .peněžitá částka .patři do pozůstalosti čili nic, nemůže ani věřitel pozůstalosti, jemuž byla povolena separace pozůstalosti, žádati, by tato částka byla složena U soudu čís. ľ5446.
jde o zmatečnost podle § 41,odst. 2, pism. g) (zák. čis. 100/31), nebyla-li
účastníkům pozůstalostního řízení dána .příležitost, a·by se prohlásili o návrhu
na oddě.lenÍ pozůstalosti čís. 15547.
transmisse: byla-li pozltstalost již ode·vzdána dědici (transmittentovi)
a .objeví-li se .po jeho smrti další pozus.talostní jmění, nejde o případ transmisse; nově se vyskytnuvší jmění nelze v tomtO' případě. považovati z a
lež í c í "p o z ft s t a I ,o stč í s. 15053.
fideikomisární substituce viz tam ž e.
podle zák. čís. 68/08 z. z. čes.: rozhodl-li pozůstalostní soud, že pozůstalost
jest projednati podle předpisů zákona čís. 68/OS' z. z. čes" aniž vyslechl před
rozhodnutím účastníky pozůstalostního řízení, jde ·0 zmatek podle § 41,
odst. 2., lit. g) zák. čis. 100/31 sb. z. a n. či 5.15054.
není-li již pozů.statý manžel vlastníkem usedlosti, j-ež byla za života zůsta
vitelova ve spoluvlastnictví obou manželů, není tu podkladu pro projednání
pozůstalosti podle zák. čís. 68/08 z. z.' čes.; z předpisu § 14 může odvozovati
nápadnické právo j-edině pozůstalý manžel čís. 15379.
nezbytným předpokladem předku.pního práva podle § 11, odst. 4 jest, že tu
jsou spoludědici čís. 15548.
Požární náhrada: byla-li požární náhrada za shoř-elé stavení, určená k jeho znovUzřízení a doplnění příslušenství, složena u soudu až po jeho znovuzřízení
a poté rozvržena, řídí se oprávněnost dovolacího rekursu podle zásad řízení
nespornéhočís. budova
:15689. po požáru znovuzřízena, jest náhradu, slož·enou
byla-li pojištěná
pojistitelem na soude podle § 1425 obč. zák. a §:§ 79 až 8'1 zákona ·0 poj.
smIouvě čís. 146/34 sb. z. a n., rozvrhnouti především na pohledávky, jež
vznikly za práce nebo z dodávek pro znovuzřízení budo-vy čís. 15139.
prohlásil-li pojistník za řízení, zavedeného k rozvrhu požární náhrady, 510ž-ené pojišťovnou soudu, že použije této náhrady ke znovuzřízení shořelého
objektu, nemohou tomu zástavní věřitelé brániti, dostalo-li se jim jistoty
mftže 'vzdáti účelového věnování požární náhrady čís. 153 11.
rozvrhl-li soud složenou požární náhradu v řízení nesporném místo podle
zásad §§ 283 až 2187 ex. ř., jest řízení zmatečné a jest postupovati podle
§ 43, odst. 2: zák. čis. 100/31 sb. Z. a n. č Is. 153G3.
zajistil-li vypůjčitel zapújčiteli poskytnutou zápůjčku též postupem požární náhrady, poskytnuté mu za shořelé budovY, jde o postup pohledávky;
nárok postupníkův nezanikl tím, že shořelá budo'va byla: znovu-zřízena čís.

čls.
15311.se
pojišfovna
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15449:
Požitky zaorpatřmfiací viz pen s e.
PoŽív.ací práVO: za trvání služebnosti požívání může vlastník věci za předpokladů
§ 52D obč. zák. uplatniti jen práva v tomto předpisu uvedená, nemtiže však
nastupovati na poživatele žalobou o provedení potřebných prací podle § 5113
obč. zák., nebo požadovati od pnžívatele náhradu podle § 104'2 obč. zák.
za tyto práce, pro,v·edl-li je sám čís. 15059.
u-stanovenia zákona čís, 65/25 sb. z. a n. o ·exekúcii na výmenky platia aj
o exekúcii na právo požívacie, ktoré si rodičia pri ods.tupe nehnuťel'.nosti
vymienili ku svojej výžive čís. 1'5-269.
Práce nouzové viz smlouva služební, oprávnění k dovolání.
~ přes čas viz dob a P r a c o v n í o s m i hod i n o v á.
Pracovní řád viz smlouva služební.
_ . 'Soudy (zák, čis. 131/31): v řízení před pracovními soudy není' předepsána
přípravná lhúta mezi doručením obsílky k roku a dnem roku čís,.
14973.
Civiln! rozhodnuti XVIII.

1299

1.98
zákonům o pracovných súdoch nestratily platnosť súkromlloprávne
úmluvy o p r í s 1 II Š II o s ti r o z hod čí c h s ú d o v v sporoch
o ktorých by inak povolaný bol rozhodnút' riadný súd podl'a § '42 cit:

zák,

čís.

15191.

jde-li o to, zda k projednání rozepře byl příslušný soud mimořádný
(praco-vní) nebo soud řádný, nelze užíti předpisu § -45 prvý odstavec
j. n. čís. 15324.
'
soudú-m nepřísluší za trvání sporu přezkoumati správnost jmenování
přísedících pracovního soudu za skupinu zaměstnavatelů nebo zaměst
nancu' čís. ;15484.
ustanovení čl. I. čís. 5 zák. ČÍS. 261/34 sb. z. a n. platí i pro pracovní
soudy, aniž záleží na tom, o jaké rozhodnutí druhého soudu v o1ázce
příslušnosti jde čís. 14855.
předpis čl. IV (2) zák. čis. 251/34 sb. z. a n. platí i tehdy, byla-Ii po
1. lednu 1'935 r o z š í ř e n a pův-odní žaloba, podaná a odpůrci do'ručená .před 1. lednem 1935 čís. 14'869.
příslušnost: nár,ok zaměstnancův na náhradu škody, ježto se zaměst
navatel nepostaralo řádné užívání služebníhO' bytu, náleží k příslušnosti
pracovnÍC'h soudů čís. 14941.
pracovní soud není přJslušný rozhodovati o nárocích domovníka za
konané práce, ani jde-li o práce nedomovnické (.pmní prádla) čís.
14974.
uplati10vallÍe nároku na 'náhradu škody, vyvodZ'Dvaného z konania, ktorého sa dopustil zamestnavatel' po skonč,enÍ služebného půmeru, nepatr:
pred pracovný súd čís. 1'5271.
pracovní soudy jsou příslušny k rozhodnutí o nároku na náhradu škody
způsobené zaměstnavateli jeho zaměstnanci na autu jízdou na čern~
čís. 15084.
u pracovného súdu nemožno uplatňovat' nárok z pracovného pomeru
proti tomu, kto prevza! obchodný podnik zamestnavatel'a, z dovodu
jeho zodpovednosti ako prejímatel'a závodu, resp. jeho zaručenia sa za
.
všetky dlhy~ zamestnavatel'a čís. 153',19.
nepatrí pred pracovně súdy spor oprený o zadpovednosť na základe
prevzatia 'Obchodu 'č Is. 154'711.
ten, komu bol nárok za služobného pomeru p Ol s t úp e n ý, nemaže ho
uplatňovať tl pracovného súdu čís. 15642.
pracovní soud nemůže rozhodnouti o pohledávce k započtení namítané
nejde-Ii o pohledá'vktl, o níž rozhodovati jest po,volán výlučně pracovní
soud podle zákona o pracovních soudech čís. 15658-.
obchodný cestujúci ·na províziu, ktorý je podl'a smluvy, uzav-renej
s obch. firmou, povinný konať určité práce po určenú dobu a podra
úprava príkazov obch. firmy, je v pomere služebnom; o jeho nárok-och
z tohoto pomeru má rozhodovaf pracovný súd čf s. 115712.
zwtupování (§ 23 zák. 1. druhá věta): v pracovních sporech hodnoty
menší než 1'.000 Kč jsou vyloučení ze zastupování stran i not á ř i,
vymínili-Ii si odměnu za zastupování čís. 15-306.
Vzťahuje sa aj na spory, v ktorých pojednávajú okre~né, súdy na miesto
pracovných súdov v smysle § 42 zák. č. 131/3.1 sb. z. a n. a ktoré boly
započaté po účinnosti zákona' č. 251/34 čís,. 15000.
závad v zmocnení vŠÍma si ~racovný súd v smysle -§ 19 zák. č. 131/3,1
sb. z. a ll'. (a § 1.1:0 Osp.) z uradu; k závadám zmocnenia patrí aj okolTlúsť, že ako zmocnenec vystupoval advokát ,v spore, v ktorom je advokátske zastúpenie vylúčené čís. 15650.
odvolání, odvolací řizení: navrhla,-Ii strana v odvolacím řízení' v pracovní věci, by byl opakován dúkaz listinami, jimiž byl důkaz již prvým
soudem proveden, nebylo třeba, by soud ,vydal nové průvodní usnesení
čís. ,14937.
v Pfa'cov~ých sporoch, v ktorých hodnota predmetu sporu- prevyšuje
300 Kč; Je odv'Ůlací návrh 'Podstatnou nálEŽito'sťou odvolania, ktorú

po uplynutí odvolacej lehoty U?" nemožno doplnit'; ak odvolani,e v týc~to
sporoch podané neobsahuje odvolaci návrh, treba ho usnesemm odmletnúť či s. 14988.
.
I 'k
dl 'I IV
i když .prvý soud nepojal do sveho rozsudku d~ oz u l?o e.e.
.,
e dnatl podle
'k~'
25'1/34
sb.
z.
a
n.
má
odvolaC1
soud
1
t 2 . za . C1S,
od s.
' . h Y ' s 14~91
předpisů o odvolacim řízení ve věcech praCovniC .c I ~:.
"
y
i ve sporech pracovních jest strana v -odvo~aclm..nze nl y vylol1ce~a
s přednesem, jejž svým ned,ostavením ~e ,v ,pryV~1 stoh~1 zmeskala, tak ze
b I proti ní vynesen rozsudek pro zmeska~l ,C! ,s. 15345. y
y'"
.
d~vOlání dovolací řízení: týká-li se dovolam castky, neprevysU]ICl 111~
nici bagatelní, ~est nepřípllstn~, třeba~ ,odvolacl ,so.~~, rozh?duJ~
o částce vyšší než 300 Kč, prohla~il doyol~m do potvrzlllIC!h? rozsu,d~tl
odle § 34 (1) za přípustné pm zasadm vyznam r?z,hodnutJ Cyl s. 15413:
imatečnost (§ 218 zák.): sOl!(~ům nepříslu~í za trv'anl Sp?ru prezkouI!}at~
správnost jmenová~í příse~ícly~ pracovmho soudu za skupmu zamest
navatelů nebo zamestnancu Cl s. 15484.
, ' .
stížnost: ustanovení čl.. I. čís. 5 zák. čís. 251/34 sb. z., a n. platI l' pro
.pracovní soudy, aniž záleží na tom" o jaké rozhodnuŤ1 druheho soudu
..
v ntázce příslušnosti jde čís. 14865.
do usnesení, jímž ,odvolací soud odmítl ž~lobll '~ro zmate~nost podB:nol1
podle § 529 čís. 2 c. ř. s., jest rekurs pnpustny; rekurs Jest podati ve
lhůtě patnáctidenní čí .13. 15;414..
Právní osobnost viz o s o b a'p' r a v n l"C k a.
_
zástupce: pln á m O' C VIZ tam z e.
__ _
jinak viz a d v o kát.
Právnická osobnost viz o s o b a p r á v nic k á.
Právo autorské viz a II t o r s k é p r á v 'O.
_
cizozemské, užití jeho viz c.i z o ~ e m s k o.
předkupní viz pře d k u p n J p r a ': o.
zadržovací viz z a drž-o v a c J p r a v o.
zástavní viz z á s t a v n í p r á v o.
_
místa splniště viz S loven s k o.
.
Pravomoc rozsudku viz 0' p r a var o z hod n II t l . .
Prázdniny soudní: předpis druhého, odsyt,avc~ §y?25 c., ř. ~. platí pro každ~r opravny
prostředek za celého spornehn r,IZenl Cl s'y 14898.,
y.
)
_
v hlásenie ve ci za feriálnu (podl a odst. 4 cl. XI. zak. ClS. 23/28 sb. z. a ,no
n~plaŤí len na určité súdne prázdniny, ale má účinnost' až do pravoplatneho
skončenia sporu čís. 155212.
Prejudicie1ní otázka viz otázka předurčující.
Preklusivní lhůta viz I h ů t a.
Prémie pojišťovací Vi,Z Jl o j i, š t ě 11 Í sml u v n í:
. ,
Presumptivní plná mOc viz pln á Dl (} C 'p ,r e s :1,m p t ~ vnl.
'
sI
s t r o z e II řez a 11 áPrivilegované ném[tky viz por'ad
p r a v a, p r I
u ~ 11 o ",
j e.n á, ·r o z s o u z e n á.
Procesní plná mOC viz 'P I nám o c.
_
zmocněnec viz a d v o- kát.
_
způsobilost viz z p ů s o bilo s t k e s II o r u.
Prodej dražbou viz dra ž b a.
Prodejové řízení viz dra ž b a.
, '
Prodlení v plnění: vy r o 'v n a ~.í yk ~ Ů' ,t Y viz 'V y r. o v n anI.
_
pojistné prémie viz pOjlstenl smlUVIlI.
.
lhůt
ustoupení od smlouvy (§§ 918 a ná~l. ()Iby~. zá~{.) VIZ sym 1, o u v ~ .. '
zákonný nMok na_ úroky z prodlenl v -PrIip-ade nedodrzem plate?llIch 'y
ujednaných smírem o hlavním dluhu 'nepomíjí, i když nebyl ve smlru zvlaste
vytčen čís. 14895.
.
t'.
hybnosti
smluvená ztráta 111M jako násle'~e~ prodl:ní, v 'Pla~c;-nI naS ava v poc
·Ien tehdy, bylo-U pmdle. n!~ za.'Vmeno, d.lllzmkem c. 1 S .. 1_51?8.
.
.
úroky z opozdenia z teJ castl
po·hl a d aVk y, kt ora pnp.a da na účtovanú daň
1

y
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z CYbratu. možno požadO'vat' a pri,gúdif len odo dňa skutočného z3Jplatenia
pohl'adávky či s. 15318.
,pro použití § 2' zák. čís. 205/33 sb. z. a n. jest rozhod.nou jedině doba vzniku
závazku čís. 15356.
z toho, že dlužník nepozastav'Ů'val úrokovou doložku na fakturách, nelze dovoZ"Ovati jeho souhlas s touto dolož,kou, ledaže jde o ·dlouholeté obchodní

spojení a vědomost dlužmí:kovu, že při překročení platebnkh
úroky z prodlení v u.rčité v)"lši čís. 15609.
Proje-dnací zásada viz z á s a.ct a p '1"'0 i e od II a c í.
Projednání pozůstalosti viz p o z Ů s tal o s t

lhůt

se

počítají

Proiev vůle: knnk'ludentním č"illem viz čin konkiudentní.
• prejavy štátnych orgánov i vtedy, keď štát vystupuje a'ko sm]uvtllk v prev'Ůdzo'VH'nÍ svojho. obchod-něho podniku, musia sa stať písomne, ináč štát

nezavazujú čís. 14913.
k ohlášení nárohJ z pojistné smlouvy pojistiteli stačí každý projev ville,
z -něhož jest zřefmé, že trvá na iplně.ní ,č ís. 15120.
právnická osoba Jako zaměstnavatel musí projeviti vůli směřující ke zrněně
služebnÍ'ho poměru (snížení odměny) způsobem ve stanovách předepsaným;
:nedostatek ten nemůže býti na'hraž,en projevem jejího funkcionáře, pokud
nerií k tomu zth'o.cněn, 'vůči zaměstnaluci, ani když zaměstnanec 'proti zrněné
.nic nenwmítal a pfijí.mal snížené požitky čís. 15176.
,projev vůle společnosti s r. o. nemusí se státi v prí,semné fm:rně protokolární čís. 15194.
závazný projev vůle za společnost s r. o. 'se může státi nejen jejimi zákonnými zástupci, nýbrž i zmooněnci neho úředníky, pokud ,jednali v mezfch
zmoonění čís. 15312.
Prokuratura finanční viz f i Tl a ,11 ční p 'r o k u.r a tur a.
Promlčení: pře dno s t n í h o IP r á va viz dr ,a ž b a v 11 u c e n·á ne rll o v i t o s t i
(§ 216 čís. 2 ex. ř.).
otázku premlčenia. zá'vazku z kúpopredajnej smluvy treba po'Sudzovať -pocll'a
miesta -splni.šťa dotyčného dlžníka, hoci 'ostatné otázky, ktore 5a tý.kajú
platnosti a účinko'v smlúv, bolo by tre'ba posudzovaf podl'a práv'a platného
v mieste, kde doš.lo k -smluve čís., 14913.
promlčení úroků za:jištěných exekučním právem zástavním v knize pozemkové zárovei1 s vykunatel!o{)U .pohledá;vlkou čís. 14981.
daú z obratu přes-unutá pľOIdatelem na :kuiP-itele tvoří část trhové ceny bez
rozdílu, je-li v ní zahrnuta' -či z.vláště počítána, a pfom!čuje Sl:. v téže clob~
jako trhová cena 'č í s. 15011.
jaký úČÍJnek má promlčení -pohledwvky vzniklé z dodávky zboží na pí'semné
její uznání Ipostowpe.n}rm dlužníkem vúči postu,pníkorvi čís. 15626.
běh rp.romlčecí lhůty pro nárok Všeobeoného p-e:nsijní1ho ústavu na zaplacení
dlužných anuit v Kč z hypotečních pohledávek, které naň -přešly od Všeobecného pensijního ústavu pro zřízence ve Vidni, začal se teprve působ
ností úmluvy čís. 151129 sb. z. a n. čís. 15556.
ani ve sporech o nároky ze služebního poměru nelze k otázce promlčení
přihJítžeti z úřadu čís. 15345.
promlčení pohledávky na kupní ce.ně účtované omylem desetinou skutečne
částky čís. 15368.
promlčecí lhůta § 1486 čís. 1 o:bč. zák. platí J pro pohledávky neobchodních
a nevýdělečných podniklI, pokud se zabý,vaji dodáváním věcí nebo prováděním prací za úplatu; kdy počíná se promlčení pohledávky z do-dá'vky
věci čís. 15115.
předpis § 1486 čís. 1 ohč. zálk. se týká i pohledá vek podniků, které ne~
provádějí práce po ži.vnostenskl1, nýbrž jen za úplatu kryjkí náklad potřebný k obstarár~í prací 'v zájmu veřej'nosti čís. 15415.
tříletá promlčecí lhůta podle § 1486 čís. 3 o-bč. zák. platí také pro nál'{)!<
o-šetřovntele a poskytovatele výživy na náhradu nákladů ()šetřova~ích a vy-

.
t'
bě ,povinné podle zaživovacích podle § 1042 obč',:.á~., .v,zncseny pro-! oso
dě
kona k ošetřování nebo k vyz1ve Cl S. 15113; .
třiletá Ihuta promlcecí § 1487 obč. zák. pl~Íl 1 I?'ro .. z~lob~ .~a vydam '1
·
oh,' z důvodu
že
zustavitel
nebyl
pro
predC'hazeJ1cI
dedlCkou
smlou
J
d ICl.!
,
o
Iry'
1~137
oprávněn pořídit o celé pozusta os 1 Cl S " ,
. za provedené práce prá'ikdy se počíná promlčec~ do!'a: ~r,o pohledavku
nické (§ 1486 čís. 6 obc. ::ak).c 1 s. v1~157.
možnosti nebo až se di
pohledávky, jejíž zaplacem sh:bl\ dluZ111k podle
v

•

'

,

1

či'.

15279.

námku na t. ř. kapitalisaci čís. 1 5 4 5 0 . .
y'
, 'k
provedenou operaci Cl s.
ide-li o nárok na náhrac\u
s o d y pro I!eodborue
'

'15599.

z dodávky včcí čís. 15115.
v
se poškozeného ja·:o
přetržení (stavení): promlčení ,přetrhuje se pnpojemm y
v·t
1 pm
kromého účastníka k tre~tnímu řízení s nároky č'selne urcI yn~l,?C
~~~~Iatného sko,nčení trEstn1ho řízení zl1číná y ,bč,že.ti noy~ rromlceCl lhút~~
promlčení nenastane, byl-li návrh na pO~{faCOVa,?l '! JJC~~t1I11~~y~~On~ '~k~'~
\;radu škody podán před uplynutím nove promlceCl IU y eZlCI o
\ 'trestního řízení čís. 14864.
.
,
cen~,
vmáháním dávky z nemovitosti není dmhé kmhovn~ zaJl~lenl telÓ)
Sd~u 1 mmbvyl' a I,· dávka J·iž dřIve knihovně zajištěna, třebas Jen zaznamem
av.{y
'
'k
~
\·s 150'V\
dl '§ 38 m c) knih zák. a čl. III. UV. zák.
ex. f. CI. ~ /u.
.'VJ. Y

'

'L

v

'~~~a)e;njm. ~rY'~-ovnr~.dho· :!~~ní r~~~~i~; ~~~~~~~vfensep~~~;~~c(~t~~ p~~~le~fv~:;

rkusuJe 31m ;nmeust~rí~I~lni~ta7 J'akého důvodu vě,řitel ne,přihiási! svou pohledavku
vyrovnaCl
, , y·
1~07R
k vyrovnání dlužníkovu jest neroz~od~e. c I s . ,
:..
I dl h uznán vůči
uznúním dluhu přetrhuje' se 'P'fŮ'mlcem 1 tehdy, kc1yz by , u
postupiteli po postupu č j s. 15064.
.. ,
d _ . dl h není
jestliže dlužník vypovídaje jako svědek v (v ,llrTI;n,l ~porP) OZl1a tl,
to uznáním dluhu ve smy.slu § 1497 obe. zak. - 1 s. 15064..
,~
též t~znáJllí .pohledávky co d,o důvo~u. n~~pomé, avšak sporne co do vyse,
"že míti v zápěti přetrženi promlcenl CIS. 15550.
.,
'
h ~;
ia,~{: účinek na promlčení postoupené .po~hl~dáv'kyo ::zmklte \ d?d:,~~Y 1~6~~'
·e·í uznání 'postoupeným dluzmkem vuel pos Upl e 1 Cl S.
v·
r~n~~::rresp~á~a ná:l~ží mezi zákonné pro~tředky k vy~obyt~ '1?OP.lat~Ůtr~'~~í
rušující jejich P!o';ulč:ní, byla-li p~iZnalT.~nana k;~:~~~~stovf)e vÝI~~~ ~~~o popromlčení -nastava vsak te'P rve o amZl em,
.".,
d'
y exe
známky došla knIhovního soudu, nebo, byl:li kl1}hovm SGU ,zarove~prá'\l__.~
"
soudem
~
_ , okamžikem
. , -kdy byl -podan navrh na vnucenou
1{llCmm
i' i s. 15707.
,
Pronájem viz sml o u van á j e m n í a pac h t o v n 1.
Propadná lhůta viz 1 h ú t a.
..
.
viz sml o II v a s I uže b n L
Propuštění ze služební h o porneru
Prosba žalobní viz žalob a.
Protest směnečný viz s tll ě n k a.
,
,
~,. ke zjiProtokol soudní: svědeckých protokolu ze s,porrn .r.ozvn~oveho ne~zJkPo~~lt1 15227.
štěním ve sporu rozInkovém místo vlastmho vyslechu sve u C,l s.
Provise sprostředkovatele viz s m I ~ ~yv::. sp r o s tře d,:k o vat e I s k a.
agenta pojišťovaciho viz 'P O-ll SI ten I s. m I u v n 1. . .
", •
nebylo-li Jinak ujednáno, phs1u,ší samc:statI!ému poclmkate}\(obc!lOdmmu J~,~=
nateli) nárok na .pf'Ůvisi teprve, .k,dy'z doslo ~ z?lplaCem u~rm o ceny vZ ~ d
chodů jím Slprostředkovanýc~" ztrácí všaoc 'Ua m naro:k, doslo-h duvodne IjJre
pLněním k stor.nu smlouvy Cl s. 1522,1..
y'
15257.
p-olkud jest agent na provi'si samost,atnym, podmkatele~ Cl \
'
na služební poměr agenta lila p~ovisi ~el~e usuzo~atl JIZ z to -O, Z~o~{t~;S~~
úpadkové podstáty firmy 'I1epoprel .l?0r~dl pŮ'~~:d~a~k~ ,ager~'~;~ v
nebo že agent by! přihláše-n k soctahmmu pOllstem C I s.
.
•

<',

•

v
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obchodný cestujíd na proviziu, ktor}r je podl'a srnlll'vy uZ<lvrenej s obell.
firmou povinný konat' určité 'práce po určenú dobu a podl'a úprava ,príkazov
o:bch. firmy, je v 'pomere s!užebnom čís. 15712.
Prozatímní opatření: pfípad opětného zřízení dřívějšího stavu, bylo-Ii exekuĎnim
titulem prozatímní opatl-eui zakazující zcizení sporné věci čís. 14874.
powámka odpůrčí žaloby .podle § 21 odp. ř. jest svou podstatou prozatímním
opatřením a platí o ní, i pokud jde o přípustnost opravných prostředku a
lhůt k ,nim, předpisy vztahující se na prozatímní opatřeni čís. 151-87.
§ 39 čís. 1 ex. ř.: náIeží sem i zánik prozatímního opatření jako exekučníh·)
titulu uply,nutím doby, na kterou bylo povoleno čís. 14889.
do rozhodnutí rekursního soudu v otázce náhrady za majetkovou újmu podle
§ 394 ex. ř. jest dov'Olací re.kurs 'Oťipřípus1mý čís. 15022.
do rozhodnutí Tekursniho soudu, týkajícího se nucené správy nemovitosti
povo,lené jako prozatímní opatření, jest dovolací rekurs nepřípustný či s.
15466.
Předkupní právo (§ 11 zák. Óís. 68/08 z. z. čes.) viz p o z Ů oS t a los t.
Předmět sporu: hodnota jeho'viz oceněni.
totožnost viz 'r ,o z e 'P ř e r o z s·o u :z: e n á, z ahá jen á.
domáhá-Ii se žalobce zrušení smlouvy a vrácení kupní ceny, jest hlavním
předmětem sp'Úl'iU nárok na vrácení kupní ce,ny, kdežto nárok na zrušení
smlouvy jest jen ,nárokem předurčujkím čís. 15275.
Předno~!ní :Zásta~ní právo viz dra ž b a v II II cell a ne m o y i t o s ti (§ 2i6
C1S. 2 ex. r.).
Předražek viz dra ž b a.
Předurču.jíCÍ otázka viz otázka předurčující.
Přejímací cena viz pozemková reforma (náhradový zákon).
Přenesení příslušnosti viz pří s I tl Š n o s t (§ 111 j. n.).
Přeměna rozvodu v rozluku viz r o z I u k a.
Přeprava železniční viz d o p r a važ e I e z nič ll' í.
Přerušení promlčení viz ,op r o mlč e n í.
přednostního p,ráv" viz dra ž b a V ,fl u cen á n e m o 'v i t o sti.
řízení: následkem konkursu viz k'o,nkurs (§ 8 zák).
_
podle § 158 c. ř. s.: platí i pokud jde o právnické osoby čís. 15687.
Přetržení promlčení v,iz pro mlč e n í.
Převod s m Č, n e k viz smě n k a.
závodu: ve smyslu čL 22 obch. zák: stačí úst.ní trhová smlouva; nabídfka
a její přijetí se mohou státi projevy téže fysické osoby v různých funkcích čís. 15673.
i v období likvi.dace společnosti lze ,převésti obchodní zárvod s firemním
právem 'na 5Jpolečn~k,a :nebu i třetí csobu a jej prodati čís. 15673.
viz též pře v zet í .cl 1 u h u.
vlastnictví: spoluvlastnický podíl k movité věci nelze odevzdati hmotně podle
§ 426 obL zák.; společné drŽiby společné věci ·lze nabýti odevzdánlm
znameními nebo prohlášením čÍs. 14892.
a'vIso (zpráva o příohodu zboží podle čl. 66 žel. dopr. sml.) není Z'pů
sobilým prostředkem ,k odevzdání zboží ve smyslu § 427 (452) obč.
zák. čí ,s. 15683.
k pojmu »proknzate,Lností« ve smyslu § 428 _,obč. zák. či s. 15440.
k odevzdání prohlášením podle § 428 obč. zák. nestačí, ukázal-Ii ZCIzitel jednotlivé věci přej.ímateJ.i a tento se jich dotkl I~ukou prohlásilY,
že přejímá v8ci ty do svého vlastnictví a ponechává je nadále zciziteli
v Ulžívání čís. 15440.
le zajištění: zajišťovací ipřevlastnění závodmího podílu společnosti s r. o. jest
přípustné'; volily-li stmny formu smlouvy o zpětné koupi movité věci
pouze k zastt-ení }iného -prá'vního jednání (zajilŠťovací pře\vla,stnění);
nelze právní jednání posouditi podle ;předpisů 'Ú zpětně koupi, nýbrž
podle jeho pravé povahy čís. 15122.
Převodní poplatek: p r á v o pře dno s t n í viz dra -ž b a V'1l u cen á n -e m o v i t os ti (§ 216 čis. 2 ex. ř.).

Převzetí dluhu: § 1409 obč. zák.: změnou firmy kupce jednotlivce v komanditní
společnosti vznikl nov~r právní podmět, ,na nějž přecházej.í obohodní závazky kUljJce jednotlivce jen za předpokladů § 1409 obč. zák. čís. 15151.

.' o
••
k pojmu »dluhů patřících ke jmění« či s. 15353.
p-řejímatel jmění neručí nemanželskému dítěti za závazek zC1Z1teluv plmh
tomut.o dítěti výživné čís. 15353.
.. ,
. , .
,
ručení přejímatele při převzetí rolnického nedilu závlslem 'na schvalelll St~t
ním pozemkovým úřadem; v příčině vědomosti přejím~telovy ? dluúch pr~
vodcových (předchůdcových), tý;kajících se převzateho neddu, rozhodu.t e
dob a, kdy Státní pozemkový úřad schválil převzetí, ,nikoliv dřívější den
skutečného převzetí sprárvy nedílu čís. 15589.
a § 223 ex. ř. viz dra ž b a.
Přídělový zákon viz p o zem Ik o v á r e for m a.
Přihláška dědická viz P o z ů ,s tal o s t
_
k dražbě k rozvrhu vi,z ,d r a ž b a v n u cen á 11 e m o v i t,o s t i.
__ k pensijnímu, sociálnímu pojištění viz poj i š t ě n í pen s i j n í, s o c i á I n I.
Příhoda v dopravě viz li á hra rl a š k ,o ,cl Y dra hou.
Přijatel směnky viz smě ln k a.
Příkaz viz sml o u vaz moc .n i tel s k á.
platební směnečný 'viz smě n:k a.
.
'o
'v v
určil-Ii zůstavitel určitou částku vyko,navateh p-osledm vule a zaroven dcdici s tím, by z úroků udržov;al jeho hrob a ještě za svého života urč!1
částku 'tu pod touto podmínkou třetí osobě, jde o příkaz -podle §§ 693,
709 obč. zák.; jeho předmětem js'Úu peníze, jež musí ~ýti. podle § 1?~ ne~:
pat. :zajištěny, ne,by.lo-Ii zajištění prominuto nebo nezryklJ-h se ho ucastl11ct
pozůstalostního řízení čís. 14962.
.
"
.
Přikázání pohledávky: k vybrání: v e xe k U'CI b e rn I VIZ, e xe!- ~ c e ib e ;'111.
_
vě,řiteli a zai1 nastupujícímu věřiteli vymáha,jícímu, kte-ry dobyva pohledavky
na IPoddlužníku v důsledku p-Hkázání k vYlbr~nÍ, .nále~í d.?'~ázat~ ,vzni<k po·
hledáv,ky; její zánik nebo postup náleží dolkazaŤ! poadluzn,lku, C ~.s. 14856.
,byla-li zabavená pohledávka přikázána 'k 'vybr~ní k vy~obyh ~u5ocltelné ~o
hle-dávky vymáhajícího vě'řitele, jest tím vylou:cena a]k~v,?t le.glt~mace ~~QoVlfl
ného k zažaIová.ní zabavené pohledávky _pmh poddluzmkovl az do. castky.
kterou ÓÍní pohledávka vymáhajícího věřitele a úroky z ní až do dne, k~y
byla podána proti poddlužn!kovi žaloba ,vymá~aJjíc~h,o věřitele nebo povmného, podle toho, která z nIch byla podana dnve, c I s. 15130.,
válZanost procesního soudu pravo.platnÝITl utSnesemm o zabavťJm zazalovane
pohledávky př~kázá'né ,k vybrání čís. 15244.
byl-li dlužní'kem zahá,jen sp-or va ,sporná vpohl~d~~~~ byla pa~ zabaven,a a
přikázána k vybrání, vadí opetynell!u ~~.za].ova~l. te,ze poh!ed~;rky 'Vymahajícím věřitelem podle § 308 ex. r. preka~~a zahajene .rozepre Cl, s. 15390-:.,
vymáhající věřitel jest opráv,ně'n vstOUpIt! do sporu Jako hlavni strana c 1 s.
15390.
kdy není vymáha,Hcí věřitel, ,k jehož n~vrhu byl~ z~ba,vena ! j~'n:už byla
přikázána k vybraní pohledávka ze smenky, opravnen k smenecne žalobě
čís .. 155219.
.
t.
z nejvyššíhO podání viz dra ž b a 'v n u cell á n e m o v I t o S 1.
Příklep viz dra ž b a
Přípustnost opravného prostředku viz d o vol á n í, stí ž n? ~s t.
v
v
PříročÍ: p,odle vl. na,ř. čís. 142/34 sb. ~', a.n. a da.Js! VIZ ze!llede.lec.
_
z á:k. č í 5. 34/34 s ,b. z. a n. a d a I s 1 VIZ II e z a m es t fl anI.
Přírůstek hodnoty nemovitosti viz d á v k a.
,
,'"
Přísaha vyjevovací: §§ 47 a n~1. ex; ř.; -'I.1.e~ylo-li t;Slnes~n~ o }?O'v;o.Jem mo,~Iiarnl
exekuce doručeno dlužmku, nybrz Jme osobe st;l?e~'Ů J.~en,a.:, u .,nlz byl
učiněn pokus 'Ů :t.abavení svršků, jest celé exekucn~ r!~e11l; POlc1~laJlc .?~ru
čením povolujícíhO usnesení zmatečné, a v to v:četne :1~elI11 ma:111restacmho,
třebaže bylo již proti dlužníku pravnplatJne zavedeno CI s. 15015.
v

•
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XLII uv. zák. k c. ř. 5.: strany mohou se v nesporném řízení shodnouti,
že jed.na z nich složí vyjevovací přísahu před nesporným soudcem; takový
smír jest exe,jwčnim titulem podl,e § 1 čís. 5 ex. ř. čís. 14992.
Přísedící viz p r a c o v II i s o II d y, s o II d cel a i k.
PříslušenstvÍ: účinnost li5nesení, jímž exekuční snu-d vyloučil dobytek z popisu
a odhadu nemovitosti a tudíž z dražehního řízení, pro exekuci mobiJární vedenou na týž dobytek či s. 15034.
podle čeho je posouditi právní otázku, zda a kdy jest vi!c příslušenstvím
či s. 15201.
čl.

visutá dráha na rozvážení hnoje je

příslušenstvím

nemovitosti

čís.

15387.

stromky, pěstovr<llné pachtýřem na zpachtovaném pozemku ve školce, jsou
až do svéhO' oddělení částí pozemku čís. 15532.
věděl-li vydra7jtei nemovitosti při dražbě, že stroje odhadnuté jako příslu
šenství a s nemovitostí prodá,vané nejsou zaplaceny a že pro datel vyhradil
si prá'vo vlastnické do zaplacení, musí mu stro~e vydati, i když exekuční
komisař prohlásil, že prodává s nemovitostí i stroje čj s. 15703.
poznámku výhrady vlastnictví ke strojům nelze před uplynutím pěti let prodloužiti neb dbnoviti čís. 15283.
uplynutím zákonné lhůty stávají se stroje příslušenstvím nemovitosti;
má-li tomu býti zabráněno obnovením p'oznámky, jest k tomu třeba souhlasil
,kmi'h'Ů'vně oprávněných osob čís. 15283.
chladící zařízeni jest »stroj<'i ve smyslu § 297 a) obč, zák., a stává se pří
slušenstvím nemovitosti, užívá-li se ho při provozu řez.nické a uzenM'ské
živnosti, pro niž je nemovitost z'Vlášť zříze-na čís. 15502.
Příslušnost p r a c o <v:.fl í c h s o II rl ů viz p r a C·O v n Í s o II d y.
námitky 'Podané proti mimosoudní výpovědi 'll nepříslušného soudu ,nel-ze
postoupiti .příslušnému soudu podle § 261, odst. 6 c. ř. s. -č Í s. 15209,
ked' sa tuzemská a cudzozems-ká firma shodly na príslllšnosti tuzemského
súdu, podrobily sa tým aj tuzemskému !právu ČÍS. 15445.
§ 28 j. n.: určení místně příslušného soudu k' rozhodnutí o žárlosti ,nemanželského dítěte za ur,čenÍ dalšího výživ,ného podle § 16, odst. 2, první díl nav.
rk obč. zák., má-li iadateI - ,bydliště na Slovensku a nemanželský otec m;l
obecné bydliště v histofi,cký·ch zemích čís. 15429.
odepřel-Ii prnvO'platně jak soud v t. Ť. historicky-ch zemkh, tak soud v zemi
Slovenské nebo Podkar.patO'r:uské jednati p.rO' svou místní -nepříslušnost, lze
následky odepřepí -napraviti jediné rozhodnutím podle § 28 j. n. a obdobou
podle §§ 52, 53 zák. čl. 1:1911 čis. 15635.
§ 44 j. n.: v řízení upomínacím nesmí dovolaný soud sám od sebe postoupiti
pod.le § 44 j. ,no věc soudu podle jeho minéní p-říslušnému čís. 15090.
§ 45 j. n.: u'l-nal-E krajský soud &vDU příslušnost, byť i jen tím, že rozhodl
ve včci samé, ne:lze rozsudek napadati proto, že je příslušný soud okresní
či s. 15230.
jde-Ii o to, zda k projednání rozepře 'byl příslušný soud mimořádný (pracovní) nebo soud řádný, nelze užíti předpisu § 45, prvý" odst. j. n. čís. 15324.
:předpis § 76,· j. n. nepřekáží ujednání stran v otázce místní .příslušnosti
soudu o žalobě o rozluku manželství; žalova-ný nenamitnuv mís-tní ,nepřísluš':
'nost, podrobil se dO'Vola:nému soudu či s. 14952,.
§ 83 b) j. n.: jest rázu zvláštního a výjimečného a neke j-ej extensivním výkladem rozšiřovati na jiné spory čís. 14929.
§ 111 j. n.: je-li nemanželská matka polskou státní příslušnicí, není tu.zemský
soud příslušným k vydání usnesení podle § 111 j. ll. o přenesení poručenstvÍ
,na p.olský soud; tuzemský soud se musÍ omeziti na postup podle čl. 10,
odst. 2 smlouvy ze dne 6. března 1925 čís. 5/26 sb. z, a 11. čís. 15303.
vl. Dař. čís.. 76/36: o rekursu do, usnesení v zemědělském vyrovnacím fizení, jímž byly zamítnuty námitky proti určení odhadní ceny, rozhoduje
v druhé stolici vrchní soud čís. 15433.

;-

,

§ 15 zákona čís 216/24 sb .

.z. va ,n.

(o k~-

půjčka válečná: povtnno~t, uloz ena hVrs'k' h válečn}" eh póžíčiek) zalo z ne my v(»zaneč-nej úprave rakuskych a u .D 'je.
ale je len rubom tamtlez. stastavnímu«) veríteJ'ovl: ,nenasta~a ~PS?1 ~ur;ho dlžnika, ktorý má podmlen~y

noveného korešpo,ndu)uceh? pr~v\za o~n § 17 osdt. 1 cit. zák. uvedenym
tť'jto veríteJ'.ovej povmnosh. SP?S~k °l;latnt't' čís. 15132,
preukázat' a tedy tento SVOl naro
Původ manželský -viz dít ě.
,
Původské"právo viz a II t o r s ke p r á v o.
,
R aiffeisc.nka viz k níž k a v k I a dní.
k var e for m a.
Reforma pozemková viz p o zem °
,
Vlll
Rejstřílk: fl r m a VIZ t ~ mže.
'do obchodního relstřlku jako č!e,il spra
~ není nezákonnosti, byl-ll zapsalO Ve bude plOkázána vzájemnost Cl s 14848
rady ClZOzenlec pod p~dmJnk~~, _z
latno-sh § 19 zákona Č1S 44<33 sb -:
rejstříkoLvy soud ~esnll vPOV?ll!~ z~6r/34 sb z a n. zápIS změ!1y sldla druz
a n. a čl 1. vládntho na~l:e~l Cl~ v,
bo 'iné bankovní obchody, d~ spostva provozujícího penezllI a uvet;nld n~Jad
svolení vlády k pieložeTIl sldla
leče;1stevnÍho rejstříku, do'j.;1U~ ne~~d °nafízení či s. 15112
ve smyslu čl 1 (3) uvedeneho v ~ v 'h
olečenstva na záPIS do obchodbyl~-li důvodem zam.,ítnutí náv;hu. . ukv,e;~~ ~t:~Ú'\'ená § 19 zák čís 44/33 sb
ního rejsHík'll časove omezena '1?re I a r tato překáž,ka hledíc k čl. II., odst.
z a ln. je rejstříkllV)' soud, pommu a~ I
'ydati k ~ávrhu nové rozhodnutI,
.
' . . ."
261/34 ~b z a n. opra1vnen v
15024
vlád. na!. ps. ,v, ~ ''';', ' . ~íta'ícím rozhodnutím čís. ,~ .
nejsa vaz,au ,.d:řVelSl'~ ~a d ,,~ rejstříku flťiPll'Subí proti tomu, kdo zna tuto
nespráv.ny zapls v o com
, ., '\
nesprávnost čís. 15670;
. " , mazán zemřel\/ veřejný spolecTI\K,
byl-li na opověd' druheho., sPole,cnvlka, \,~nleč'l1osti nebÝlo-li smlouvou ustabylo tímto zápi,seJTI vyzn~cen.~ z~use~1 s dědici ze~řelého čís. 15267.
noceno, že spolecJ1ost ma da e rva 1 s

h

?

v

Rekurs viz stí Ž,fl o.s t.
, v' pr' ce neztrácí zaměstnanec ani, je-li
. k na ,o dm e'nu za . bI1ancm
a
I
I ' 'ho zacRemunerace: naro
v'
dměny řídí se tu pod e s uzne
.
rok ztráto'Vý; přimčř~~o~t, b~~.~~~~ °pra-covní a průměru bilančních odměn
městnancoya za praVl ~ ne " y v,
14994.
v
. ,
ařive z'amestnanCl vyplasenyc? c I~. dutí zaměstnavatele o tom, ze do l~hO
vzal-Ii zaměstnanec na v~om~ ro~, ~, n remunerace a rozhodnuti tornu ntJak
platu jest od ,určité doby JIŽ Ja~~G~~:y nár'oku na' zvláštní remuneraci čís.
nendporoval, vzdal se hm o te o
14994.
. . k č i s í52)j3.
_
kdy má za-městna.nec na nt 'nam
.
viz
d
ů
c
h
Do d, r o z s ude k.
Renta
vo
Retenční právo viz z a d r z o v a c 1 p r a
.
~
k '
Revírní bratrské pokladny viz ,p o k 1 a dny b r i1. trs e,
v

. '

Revise viz dovolání.
o
R evisní rekurs víz stí Ž li. . o. s t. 'viz vy' ž i v n éro dič u.
.
..
Rodive. n á r o k 11 a v Ý z I 'v fl e v . domáC'flostJ, celou SVOll
C .
. 'v
d'v'oUl11 s nimiž žJ10 ve spoleene
d·t't· d
odevzd~o-h .,~lte ~o lC!k d' b ,pře~yšovaly hodnotu ~oho čeho se 1 e 1 0mzdu JSou CR'stlq, po II ~ Y
nebylo-ll I11C Ji~ého ujednáno Čl s.
stalo 'na výži.vě a zaopatrem, darovaním,
14939.
o-zvrhový
viz dra ž b a. ~ I
.
man
• b'
Rok draze
nt, r
'
a rOZJVod manže.Jstvl. z vmy
.'. byla li žaloba manze a n
'bn ta bylo hm
Rozep,ře rozsouzena.,
d
souhlas-ila pravoplatne zaml, II ,
, 'p
žeLky, ktera s rozvO em v
, žeM~a nemá viny va rozvodu a ne~~.z_
pravQlplatně roz-hod?uto •. ze 1111: \ . ko důvod rozvodu ani v pozdeJslffi
manžel tytéž' skutecnostJ up a 01 J J<1
'
sporu čís. 14872.
v
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namítl-li xa!ovaný ve sporu k započtení vzájemnou pohledávku, a bylo-U
uznáno, že namítaná protipohledávka není .po prá'Vu do výše žalobní pohledá'Vky a domáhá-Ii se pak dří:vější žalovan Ý v novém sporu proti
dřívějšímu žalobci zaplacení pLné vzájemné pohledávky, jest zde až do

výše dřívější žalO'bní pohledá'Vky .překážka rozepře zahájené, po případě
rozsouzené čís. 15032.
k otázce pravomoci rozsudku o rozvod manželství ve výroku o vině
čís. 15517.
zahájená: ú6nky zaháíeného sporu nastávají hledíc k nároku, o ,který 'byla

žaloba rozšÍ,řena po-dle § 235 c. ř. s., teprve tím, že bud' žalova-ný SOuhlasí s rozšířenim žaloby anebo soud je pmvQJplatně pNlpustí čís. 14900.
nejde o týž jJředmět sporu, domá,hají-li se sice ,obě žaloby zrušení rozhodóího výroku, avšak byl-Ii v dHvější žalobě uplatněn ji.ný důvod bez-úči-nnosti rozhodčího výroku -než jest uplatněn v pozdější době čís.
14972.

namítl-li ža!o'Vany ve sporu Je započtení vzájemnou pohledávku, a' bylo-ll
uznáno, že namítaná protipohledávka není po právu do výše žalobní pohledáv,ky, a Domáhá-li se pa!k dřívější žaLovaný v novém sporu proti
dřívějšímu ža-lobci zaplace,ní pIné vzájemné pohledávky, jest zde až do
výše dřívější 'l.ai'obní .pohledávky překážka rozepře zahájené, 'po připadě
rozsouzené čís. 15032.
byla-li dána z téhož nájemního předmětu k témuž termínu dvoji výpověď (mimosoudní a soudní) a proti obojí výpovědi bYlY podány námit.ky, 'HU tnu druhou výpověď pro překážku zahájeného sporu z mod
úřadu odmítnouti, a to i v opra'vných stolicí-ch čís. 15116.
Slpo,r o sníženi v}'živného nezakládá zahájenost rozepře pro pozdější
spor o -ne.př1pustnost exekuce, i když se v něm uplathují též dúvody
pro snížení výživného čís. 1523'1.
byl-li d'lužnikem zahájen spor a sporná Ipohledávka byla pak zabavena
a přikázána k vyhrání, vadí opětnému zažalová'ní téže pohledávky vymáhajícím věřitelem podle § 308 ex, ř. překážka zahájené raze-pře
čÍs.

15390.

zahájení SPOí'U nemůže namítati veřejná obchodní spo-lečnost, _byl-li
dř.r.ve žalován jeden z jejích společ-ní:ků, který jako kupec jednotlivec
po ]Jo-dání prvé ža}o'by při:jal společníka čís. 15574.
Rozhodce viz r o z h -o d čís o u d.
Rozhodčí ,komise závodních výborů viz z á v 'O -cl n i vy bor y,
soud (rozsudí): honební viz hon i t ba.
n e moc e II s k é poj 1š ť o v n y viz poj i š t ě n í s o c i á J II i.
Jp.řj po- j -i š t č.n í s m I u v ním viz poj i š t ě n í s m I u v II í.
rozhodčí ,soud, zřízen}' -podle § 25 stanov svazu něm. nemo-censký-ch ,~o
jišťoven v československé republice, jest oprávněn rozhodovati o zalobě jmenovan~ho svazu jak na zjištění, že výpověď daná nemocenskou
pojišťovnou (ě-lenem svarw) je bezúčinná a že svazový poměr trvá dále,
tak i na zaplacení svazových příspěvktl čís. 14950.
mimo případy § 584, odst. 2 c. ř. s. neručí rozhodce strélJnám za škodu
z,pu-sobenou opominutím při výkonu svého úřadu čís. 14959.
keď rozhodčí sudca použivší -oprávnenia, daného mu smluvou_ o rozhodčom súde pre.nie,sol svoju funkdu na inú osobu, potrebný je písomný prejav tejto osoby, že- funkci-u pdJi:ma čís. 15191.
zákonom ,o praco-vných súdoch čís. 131/31 sb. z. a n. nestratily plat..,.
nosť sÚ'kromnoprávne úmluvy o príslušn'Ůsti rozhodčkh súdov v sporoch, o ktorých by inak povolaný bol rozhod-núť riadný súd podl'a § 42
cit. zák. čís. 15191.
účinky vzdání se úřadu rozhodčílho jest posuzo-vati jediné podle před
pisů civilního řádu soudního; skutečnost, že rozhodce po.zději odvolal
své vzdá-ní se úřadu .rozhodčího, nemá vlivu na oprávnění strany žádati
za zrušení smlouvy o rozhodčím čís. 15631.

·kladě rozho.dčího výroku, kterým _bylo ctst~ba~tě
rozhodce nemúže na za o '
"
lucl k vy o Y I
uloženo zaplatiti ro.zhodcum naklady hzeOl, vestl exe (
těchto- nakladů čís. 15697.
Rozhodnutí: op r a v a j.e h o viz t a Dl Ž ,e.
jinak viz r o z s u a e k, u s Jl e sen 1.
y
Rozluka manželství: přI S I u š n o s t viz y pří s I u S n o s t.
výživné viz "-/ýživné manzelky.
n o. vat y viz n o. v oty.
.
'v lY'
14835.
informativní výslech stran v rozluko.'l/.ém sporu; J.eho uce 1c l,sk čís. 14835
.em hlubokého rozvratu manželství podle § 13 ht. h) ro::. zal.
pOJ
v
v
'
I k 'Vém řízení čís. 1483.1.
meze zásady vysetrovacl v roz u vOl ty' 1- e s úspěchem opakovati návrh na
v dovolacim řízení o ro.zlu~e m,:nze -5 I z bl-J' svědek býti slyšen v říze-,lí
vyslech svědka o ro~l~kovem duvodu, nemo 1
před nižšími soudy CI s. 14890.
'h
I
ou žíti ke zjištěním ve
svědeckých pro,tokol~ ze fP~n~1 rO~~~~~~~1 ~v~~:Z ť í s 15227
sporu rozlukovem mlsto vas nllO
"
la tom, zda du,
' ct
dle R 13 lit a) IOZ\. zak. neselae 1
p-ři ro-zlukovem duvo- u pO . . ~
, . "" _ 1 v í s 15405
ševnÍ chorobu manžela zarvlml druhy ~anze c .'
b . stran není o:právmanže~ka j.ejíž manželství ,bylo rozlouce-noy Zl VpHloYdl~1 ~u1304 ~bč uťk ná, 'h-,/.·
svém by'vallém manze u'
~
v',
1·5539
něna- doma ctJ~1 se na .
. ' "'h manžela na ro:zluce CI s.
~.
hrady škody, jež jí vZ11lkla spo.luv\'flOU ]ejl o.
'v

I

§ 17 rozl, zák,:
I k

. est že šlo o rozvo.d nedobro~

předpokladem přeměn~ rozvod~u v roz ~ u J tak v otázce viny na něm za··

volný; byly-li str~ny, J3k v otazce roz!~?d~~nž .nemůže býti podkladem pro
jed·no, jde o zastreny rozv,od d?b~O:rOlbYi ;'yslove.n rozsudkem podle f,ormy
roz.Juku podile § 17 rozL zak., tr-e aze Y'
kontradiktorním Cl s. 15167.
v
o hlubOký rozvrat manžel··
bylo-Ii mamže1ství 15 žalob~ man~elL~ ro~'vle~~n~oi~ratu shledán převážně vinství, ale k návrhu zal ovane m~nze y" ~h povoEti rozluku podle § 17 rozl.
ným žalující manžel, nelze ]<- leh.o v~avl tl 10
zák. takto rozvedného manzelst-v,l c 1:·éI5~n 'manželovy podle § 13 e) .a h).
bylo-Ii manželství roz,~ed7no z vyh!aIO~j ;~Joliti rozluku manželství, me}-o-l!
rozl. zwkona, nelze vl'nl1e~2ť dm:~~~k' ,poškození mélJjetkových práv neVlntle
by povoleni -rozluky za na~ e e ez e
manželky čís. 15169·v
'
'I _ v'-hradné viny manže-Iovy odpo~o:olením rozluky př1pravena o z~
povolení rozluky n:anzelstvl. rozved:'12 e
ruje dOlbrým mravum, byla:h by ma:nfe I~ním pojišténí a vinný manžel mUSil
opatřo vací po,žitky podle ZakOl\a. o s ~'~~4
si býti toho dŮs,led.~vu vv~do~ ~ 1.S: 10 ú :;u dek, vyslovil-li nesporný s-oudc~
nejde o skutkove ZJIStC!l1, nybrz Jen
,/
podklade skutko'Vych okolnosti
v rozlukovém řízení pO,dle § 17 ro~_.l za;tc.,: n~avrhova:tel jednal v ú-m Y s} LI:
zjiště,nych v rozvodovem SlpOru nazor, y~e
rodového rozsudku k dosazent
aby manželku dohnal k rozvodu a vyuzl roz\
rozluky čís. 15530.
. .VY'
d k za've·ru že kontradiktorním
t d
'ly lt mZSl 'SOU Y "
, .
nejde o ,nezákon-nos I - ospe - : .,. 1 t . l' est ve skutečnosti zakryto uznam
ozsudkem ve SpOl tl o rozvod man ze S Vl
r ' h 'o odučÍS 15488
rozvodO'Ve o DUV
.-.
. .t!'v
IV>";
sou ct \' zaml'tly z·a'dost o rozluku man,
nejde o nezákonnost, ]e~ lze n ZSl" rozsudek rozvodový byl vydán .na zaželství -podle § 17 rozl. zak prot?, z~ m;nželství od stolu a lože a Jen na
kladě návrhu vobO't~ s.tr~n ;~a S~~~~Oy .navzájem doznaly čís. 15041.
základe skuteonostl, Jez o e
I

1k

v
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Rozsouzent rozepře viz r o z e pře ľ o z s o II z e II á.
Rozsudek: lhůta panční viz tamže.
námitka žalovaného, že kompensova! zažalovanou pohledáv,ku pře d s p 0r e m, nedárvá podkladu ani pro jednání podle § 188 c. ř. s. nebo podle poslední věty § 391 c. ř. s. a'ni pro rozhodnutí ve smyslu § 411 c. ř. s. čís.
14873.
příslušelo-li žalo",anému podle žalob-ní žádosti právo volby mezi dvěma
alternativně požadovanými pliněními, nelze ho odsouditi nepodmínečně k jed'llomu z obou

,plnění čís.

14867.

zrušení směnečného platebního ;příkazu má vždy koneč'ný účinek; dodatek,
že se zruslIje »p:iO tentokráte«, nemá právního významu čís. 15493.
smenečný platební příkaz nelze zrušiti s omezenlm, že se žaloba zamítá pro
tentokráte čís. 15316.
soud 'není oprávněn snížiti v rozsudku peněžitou částku, o které žalobce prohlásil, že jest ochoten ji přijmouti na místě žádaného plnění, jež nezáleží
v sumě peněžHé čís. 15586.
neobsahuje-Ii rozsudek, jímž bylo odporu vyhověno, rozhodnutí ve smyslu
§ 233 ex. ř., může exekuční soud rozhodnouti o dodatečném rozvrhu jen po
novém rozvrhovém řízení čís. 15596.
předpisu druhé věty § 406 c. ř. s. !nelze -použíti na ,nárok na nMlradu škody
za ušlý starobní důchod, jehož se poškozenému nedostalo proto, ,že nebyl
přihlášen zaměstnavatelem řádně a včas k sociálnímu pojištění čís. 15683.
poměr § 406 c. ř. ,s. a §§ 13, 21 v:!. na'ř. 6s. 250/35 sb. z. a n. čís. 13549.
mezitímní: milže o)/ti exekučním titulem jen co do nákladů sporu jím přisouzených, niko'liv však pro právní poměr ne,bo právo jim určené čís.
14975.
částečný: námitka žalovalI1ého, že kompensoval zažalovanou pohledávku
pře d s por e m, nedává podkla.du ani pro jeánání podle § 188 c. ř. s ..
nebo podle poslední věty § 391 c. ř. s., ani pro rozhodnutí ve smyslu
§ 411 c. ř. s. čís. 14873.
pro :<;.meškánÍ: prekluse žalované strai1y podle § 398 c. f., s. nastává sam'l
sebou uplynutim lhůty 'k podání žalobní odpovědi; právo žalobcovo na
vynesení rozsudku pto zmeškání není časově obmezeno; otálení s náW"hem na vynesení mzsudku pro zmeškání má význam jen pro otázku
úl-rat podle § 48 c. ř. s. čís. 15102.
.
ústně prohlášený rozsudek (pro zmeškání) jest vždy doručiti žalovanému v písemném vyhotovení s důvody; p;ředpisy §§ 414, 416 c. ř. s.,
pos.!. odst. jsou ráZl! velídho čís. 15317.
žalobu -na náhradu škody proti osobám povinným k dO:ZO.rtl nad nedospělým škůdcem (§ 1309 ohč. zák.) jest opodstatniti po skutko'vé stránce
vyJí.čením, v čem záleží tvrzené zavinění těchto osob; není-li žaloba
takto opodstatněna, nelze vydati rozsudek pro zmeškání vyhovujicí žalob ní žádosti čís. 15326.
Ik vyne-s,ení rozsudku pm zmeškání statí, že dO'stavirvší se žalobce .před
nesl skutkové a;kolnosti na .předmět rozepře se vztahujíd a učinil návrh.
na vynesení rozsudku pro zmeškání; probráni věci -není potřebí čís.
15345.
Rozsl1d~k trestní viz v á z a n O' s t s o udu.
Rozsudí viz rozhodčí soud.
Rozšíření žaloby viz z m č,ll a ž a lob y.
služebnosti viz služebnost.
Hozvod, manželství: přeměna v rozluku viz rozlu,ka manželství.
byla-li žaloba manžela na rozvO'd manželství z vci:ny manželky, která s rozvodem nesouhla'sila, pravoplatně zamítnuta, bylo tím pra'Vopfamě ifozhodnuto, že manželka nemá viny na rozvodu a nemúže manžel tytéž skutečnosti
uplat·niti jako .důvod rozvO'du ani v pozdejším sporu čís. 14872.

zásada, vyslovená v § 14, písm. c), druhá věta zákona čís: 320/19 sb. z.
a n. pro řízení o žalobě o rozluku manželství, platí obdobne i při rozvodu
manželství od stolu a lože čís. 15278.
Rozvrh nejvyššíhO podání viz dra ž b a.
_
požární náhrady 'liz požární náhrada.
Rozvrat hluboký viz r o z I u k a.
Ručení povinné viz a II t o mobil ,o v Ý z á k o n, n á hra d a š k o d Y dra h o !l,
pojjštění smluv nI.
za výsledek (§ 880 a) o. z.): viz ma 11 žel é.
..,
,'"
~ ,
~, 76/27 b
a. ,ll . lIJe Je mleneny zavazok
za daně: »rucemm«
v § 265 'C1S.
• s . z_o
.
rukojemský !pedl'a súkromného p'rava,~ ,ale Je to len výra;z pre pna-mu
zodpovednost' za daňový nedoplatok Cl s. 15171.
rukojmího viz r II k o j m L
ve vyrovnání viz vy r o v 'll á'll í (§ 67 vyr. ř.).
solidární viz s o I i dar i t a z á vaz k u.
syndikátní viz syndi'kátní ručenÍza škodu víz -.TI á II rr a d a š k o d y.
Ruch stavební viz s t a veb n i r uch.
Rukojemství smčnečné viz smě II k a.

. ' .
k'
t ' oDpro povahu záruky jako obchodu rozhodUJe, Je-li prevzeh ru oJems VI
chodem či s. 15680.
. .
. ' f rmy' byllí
závazek rukojmího a plátce vyžaduje l~e své .plat~os-h pls:m;lle o d t'
e~;
závazek ten učiněn zástutPcem, jest tr,e'~a, ,3JbYf .' zmocn~~~ ,k POr~Sk~j~íh~
závazku stalo se písemně; bez zachov~'~1 te!o. L~ormy vZnJ, a ..p;o .
d
a plátce jen .závazek rnaturMní, jenž mu,ze byh zalo~,ou vJmahan Jen ~e~ ,y,
byl-li rukojmím, a plátcet;t lP~s~t;Jně schválen, a ~'Ů Jen v rozsahu, v Jacem
do-šlo k písemnemu schva.Jell! Cl s, 15133.
',I'd
.
•
n.1 § 1346 , odst
pn vyk
a u 'na
jJlU$lanOVe
' . ?~ obč . zák. nevy1učulje, aby
. . byly
.
~dV
semné smlouvy rukojemské zhovdnoSť'r~x skutečnostJ hstmou neosve cene c
_
Z .';ikladě J'iny' ch důkaznkh pmstredku Cl s. 15251.
d bl
.
t zárukaZi.1
předpis § 1351 obč. zák. se týká oi p~Íipadů, k y ya prevza, a
o. v'
o
J
_
pohledávku -z diferenčních obchodu Cl s. 15456.
převzetí rukojemství- za zápůjčku, jíž má býti umož,nČln ':YPU~C1telu,~ pro\?ó.
hostinské ž.jvnosti, ač k jejímu provozu nejsou 'b~dle,tredPI'S~b:tl~O~~i ~~~
112/27 sb. z. a 'no způsobilí, vn~p!í~čí se _samo o SQ. e za onu, 11
půjčiteli znám pravý stav vecI c IS. 15486.
~
Rukojmí za vyrovnací kvotu viz vyrovnání, (§ 67. vY1,r.·r.)· dl' ,.v, . právami
_
ravidlo súkromného práva, že pohl'adáNka Yer:t~ a I s v: a'jslml' "
~redchádza ex lege 'na ,ručitel'a, ktorý ju vyplahl, neplatI pfe obor prava
~erejného (da[w;vého) čís. 15171.
o v
1 vf'
zaručil-li se mkOJjmí za v)'lkonatelnou ~ohle?~vku, Ifl:muvze up atno~a dá~~~
mitky plynou.cí z 1Jůvodního právního ]ednam, z nehoz ona po e
.
vzešla čÍs. 14969.
.'
b l ' . '1 tím
mkojmí může věřiteli namítati, že si š,lwdu zavmtl ,ne o SpD UZaVlnl míst.;
že ,nedohlédl řádně na hlavního dlužníka, ac tako:vy dohled byl na
'čís. 15525.
viz též smě:n k a.
Rus Podkarpatská viz S 'love !fl s k o.
Řád knihovni viz k ni 11 o V n í řád.
konkursní viz k o n k u r s.
odpiírčí, vll orlp.ůrčí naro-k,
,
pojišt'.ovací viz poj i š t ě -n í sml u vnl.
vyrovnací viz v Y r ,o v n á -n L
Y,

_

'

Y'

c.l

Y

1310

1311

~~dn~ správa viz S'P o 1 e č e II s tví s t a t k ů.
Rlzent dovolací, odvolacl viz d o vol á 11 í o d vol á 11 í.
exekuční viz e x e k II C e.
'
kárné viz kár n ť říz e n í.
knihovní 'viz k n i h'D V n í řád.
konkursní viz k o n k II r s.
v nájemních věcech viz v y k I i ze n i v Ý p'O věd'.
nesporné viz nes p Úl r n é říz e II í. '
opravné viz d o vol á n í, o d vol á n í stí ž n o s t.
pozůsta1ostní viz p o z Ů s t a i o s t . '
rej střikové 'viz rej s tří k.
rekll'rsni viz stí ž n'O s t.
,rozhodčí viz r o z hod čís o

II

d.

rozlukové viz r o z ll! k a.
směnečné viz smě fl k a.
trestní viz promlčení.
vyrovnací viz vyrovnání.

Sél.tnostatný rekurs viz stí Ž II o st.
Sebevražda viz pojištění smluvní.
Seznam ,advokátů (kandidátů advOkacie) viz a d v o kát.
Schválení soudní:, op~'trovnické (poručnické) exekuč ' .
. r~yvnlcky (poručenský) soud, spr'áva vnu~~nv~z o,patne!v~ssim soudem .(§ 1!,,1 (3) j. n.) viz por uče n s k Ý s o II d. a.
Statntho pozemkoveho "radu viz p o zem k o v á r ef
S'l tr' .
o r m a.
~ OSulta°J \:IZ a u tom o b i'l, a II tom ,o b i lov Sr Z á k O n, poj í š t ě n í S m I U v 11 í.
lm
nnt hypotéka viz dra ž b 3. (:§ 222 ex. ř.).

S

Sleva pacht~vn~o (vl. nař. čís. 1~64/33 sb. z. a 11 a vl naf
Vl'Z up r a va pac h t o v n é h o.
.
.
. čís. 272/34 sb. z. a n.)
dobová viz poj i š t ě n í s m I u v n í.
Slovensko a Podkarpatská Rus,
.. r
v,
Slovensku, l'est nárok m ' ~1all~ 1 rnanzele ,do,?:~vs~ou příslušnost v obci' na
platného na Slovensku ti~.e1~k~~. placem vyzlvneho posouditi podle práva

~K~tl.i I'f°v~~~ef.í~h~:'zn.~~Utat~:~Vll~hO

práva potuš~n velící p~edph; § 1'8,
Y zaznam protJpravTIl a neplatny a nelze jej

spraviti čís. 14896.' J

otázku premlčania závazku z kúpopred . "
1
miesta splništ'a dotyčného dl" 'k
h aJ~eJ srn uyy tr,eba posudzŮ'vat' podl'a
platnosti a účin kov smlúv bol~nb;' tre~cI osta~ne ot,azky" ktor,é sa týkajú
v mieste, kde došlo k sml~ve čís. 149f3.POS U zovat podl a prava platného
'k
aj spoločenský pomer vzniklý na Sl
2:50-2'65 obchodného zákona platné;;ens u '~Cz'~~ posudzovat' podl'a čL
ked' úmysel strán zrej'me s~er:oval k v ze.?1 1 • es eJ a ~oraysk,osIiezskej,
podl'a ustano'vení cit. zákona čís. 14923~alozenIU t. zv. tlchej spoločnosti
ujednání splniště pr·o dodávky fir
'dr '
~~ědčí tornu, že strany položily ~~ s~á~fl dtamb' khde bylo, ujedn~no splniště,
c lS. 15úlO.
a Ol c o d u pravo mlsta, splniště
v

Sl~~~t~sakužeč i:eS.ž~~22a~ý

nedopustil trestného

pre posúdenie povinnosti neman ~ el~k 'h

činu

podle práva platného na
'

..

voči diet'at'u splodenérnu naroden~rn~u ~ ob' ot~~ hyvaJUceho
,

yvaJucemu. v

pa

čechach,

Slovensku
z dovodu

otcovstva a voči nemanželskej matke z dovodu nahromadených alimentov
platia predpisy všeobecného občianskeho zakonika čís. 1-5320.
určení místně příslušného soudu podle § 28 j. n. k rozhodnutí o žádosti nemanželského dítěte na určení dalšího výživného podle § 16, odst. 2, první
dí1. nov. k obč, z., má-li žadatel bydliště na Slovensku a nemanželský otec
má obecné bydliště v historických zemích či s. 15429.
byla-Ii kupní smlouva sjednána na Slovensku a měla-Ii i tam býti splněna
a není-li jiného ujednání, jest použíti soukromého práva platícího na Slovensku čís. 15-52J.
ustanovení § 1486 obč. zák. neplatí na Slovensku a Podkarpatské Rusi
či s. J5521.
odepřel-li pravoplatně jak soud v t. ř. historických zemích, tak soud v zemi
Slovenské nebo Podkarpatoruské jednati pro svou místní nepříslušnost, lze
následky odepření napraviti jediné rozhodnutím podle § 2"8 j. n. a obdobou
podle §§ 52, 53 zák. čl. 1:1'911 či s. 15635.
Složení na soudě: p'ožární náhrady viz požární náhrada.
II e j v y Š š í hop o dán i víz dra ž b a.
hoci je v platebnej zápovedi uvedené aj oznámenie, že štát (daňový veritel') je oprávneny pohl'adávku - po v~'šku vymáhaných nedoplatkov
vybrat', daňový dlžník je -oprávnený domáhat' sa sporom složenia zabavenej
pohfadávky II súdu, jestli mu dotyčná platebná zápoveď s uvedeným oznámením doruč,ená bola pop o d a 'll í žalob y čís 149:-;0.
věřitel má proti -konkursní podstatě nárok na oddělené uspokojení podle
§ 48 konk. ř. vydáním částky složené na soudě dlužníkem, na jehož jmění
byl později vyhlášen konkurs, jen tehdy, stal-o-li se složení na soudě řádně;
pokud t,omu není tak při částečném placení čís. 14977.
nejistota, zda a pokud vyrovnací věřitel není kryt placením na základě oddě
lovacího práva, neopravňuje vyrovnacího dlužníka ke složení vYf'Ovnací
splátky na soudě po-dle §. 1425 obč. zák. čís. 15044.
požaduje-Ii věřitel na ·vyrovnacím dlužníku zaplacení pohledávky, již dlužník
neuznává a již ani v seznamu pohledávek ve vyrovnacím řizeni neuvedl,
maje za to, že zanikla, jest vyrovnací dlužník oprávněn podle obdoby § 54,
třetí odstavec, vyr. ř. složiti na soudě vyrovnací kv'oty, připadající na spornou pohledávku, Dbává-li se ná,sIedků neza.placení kvoty vyrovnací, kdyby
byla pohledávka soudem uznána za existentní čís. 15CY77.
není-li mezi dědici sporu O' tom, zda peněžitá částka patři do pozllstalosti
čili nic, nemůže ani věřitel pozůstalosti, jemuž byla povolena separace PDzůstalo sti, žádati, by tatO' částka byla složena tl soudu čís. 15445.
tím, že někdo dal svoji pohledávku do zástavy, nezaniklo jeho žalob ní právo;
zástavce může žalovati dlužníka o složení zastavené pohledávky na soudě
čís. ;154"77.
odvolání dosud neprovedeného výplatního příkazu neopravňuje banku, aby
peníze převzaté k vyplatě od zmocnitele sIožiia u soudu čís. 15503..
spor D dluh mezi osO'bním dlužníkem a knihovním věřitelem není dů·vodem
opravňuJícím hy P () t e kár ní h o dlužnika k složení dluhu II soudu čís.
15504.

Služby Vyšší viz poj i š t ě n í pen s i j n i, p o zem k o v á r e for m a (11 á II r adový zákon).
Služební poměr obecnich zaměstnanců viz z a m ě s t n a n c i o b e c n í.
smlouva viz smlo,uva služebnÍ.
Služebnost: žalob a k o n f e s O' r II í, z á p ů r č i viz tam ž e.
osobní: p o ž í 'v' a. c í viz tam ž c.
rozšířiti osobní služebnosti na dědice lze jen do té míry, jako to lze
učiniti u náhradnictví svěřenského (§ 612 obč. zák.) čís. 15291.
i když byla s 1 uže b n ,o stb y t II zřízena ve prospěch určíté osoby
a jejich pokrevních dědicú neznámého jména na věčné časy, Jest omezena na prvního dědice; další dědic nenabyl služebnosti ani tím, že mu
bylo právo bydlení .odevzdáno odevzdací listinou do vlastnictví a že
bylo v pozemkové knize na něho převedeno čís 15291.
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Směnka:

mez i II á rod II í P ľ á 11 o S o II k r'O 'li é viz tam ž e.
vyplatenie peňazí spoluakce.ptantom majitel'ovi zmenky 50 sucasnou úmluVDll, že majitel' zmenky sám neskoršie určí, kedy, na ktorú zmenku a akou
sumu sa vyplatené mu peniaz.e započítajú, nepósobí zaplatenie zmenky
a oslobodeme spoluakceptantov od ieh zmenkového zavazku čís. 14944.
tím, že směnka byla ,označena jako krycí směnka, nebylo vyloučeno dáti
ji do 'Oběhu, i kdyby se tak stalo před splatností pohledávky, k jejímuž
krytí směnka slOUŽÍ; taková směnka může býti uplatněna a zažalŮ'vána teprve, když lz.e dobývati pohledávky jí kryté čís. 14967.
.
zanikl-li směnečněprávní nárok, musí směnečný věřitel tornu, kdo uhradil
směnečný dluh, vydati vše, co bylo dáno k zajištění směnečného dluhu,
tedy i postoupiti zpět pohledávky, postoupené k zajištěni dluhu či s. 13250.
kto sa na rube zmenky podpisal s výslovným dodatkom »ako člen správy«,
nie je z pOdpisu osobne zaviazaný čís, 15383.
zásady, že se závaznost skripturního směnečného aktu nezrušuje zánikerú
konkrétního směnečného závazku podle občanského prá-va, jest užíti i na
rukojemský závazek čís, 15475.
nemóže uplatllovať zm-enku ten, kto nedal za ňu protiha.dnotu, hoci podl'a
úmluvy bol k tomu povinný čís. 154&7.

zák;

čís.

1/28 sb. z. a n.:

§ 3 čís. 3: označení »na řád vlastní« (»an die Ordre eigene«) jest dostateč
ll}'m označením remitenta ve směnce na vlastní řád čís. 15700,
§ 3 čís. 5: okolnosť, že firma účastinnej sp-oločnosti podpísaná bola na
zmenke sp6soborn, nezodpovedajúcim právnemu stavu v čase podpisu
zrn enky (bez dodatku poukazujúceho na likvidáciu a bez kolekHvneho podpisu dvoch likvidátorov), prichádza v úvahu len, keď ide o zmenkový závazok účastinnej spo!očnosti (vystavitel'ky zrnenky), nie však keď ide
'
o jej zmenkové oprávnenie čís. 152116.
čÍs. 6: výstavce směnky jest oprá-vněn vepsati osobu, která podle původní
dohody měla vystupovati jako směnečný ručitel, do směnečné adresy jako
směnečníka, došlo-li srovnalou vůIí stran ke změně původního ujednání
čÍs. 15439.
§ 6 (2): zmenka, vyplnená proti úmluve, nie je neplatná, ,ale možno ju
uplatniť len v rámci úmluvy čís. :15717.
.
§ 10: kto sa na rube zmenky pOdpísal s výslovným dodatk,om »ako člen
správy«, nie je z podpisu osob ne zaviazaný či s. 15383.
§ 11: komu byla směnka, opatřená blankoind-osamentem, odevzdána za úče
lem opatření úvěru, nestal se jejím vlastníkem čís. 15406.
§ 19: závazok akceptanta zmenky nie je dotknutý tým, že zmenku akceptoval až po jej splatnosti čís. 1564'1.
§ 22: majitel směnky, jenž svčří směnku domici1iátovi, zmocňuje ho tím,
aby vydal směnku proti zaplacení směnečné částky směnečnému dlužníkovi; v takovém případě:' neodpovídá směnečný dlužník za to, že domiciliát
neodvedl přijaté směnečné částky majiteli směnky čís. 155'7D.
~ 37: pri počítaní lehoty, určen-ej na protestovanie zmenky sa na sviatočné
dni vóbec nehl'adí čís.. 1527Q.
'
§ 62: zaručil-li se směnečný rukojmí za příJemce směnky a je tu formá I n ě platný akcept, nemůže se rukojmí dnv-olávati neplatnosti svého
;;:ávazku proto, že je závazek hlavního dlužníka (příjemce směnky) materiálně neplatný čís. 154(3,9.
zásady, ž,e se závaznost skripturního směnečného aktu nezrušuje zánikem
konkrétního směnečného závazku podle občanského práva jesť užíti i na
' .
rukojemský závazek čís. 15475.
ústní Uije?n~~í, ž,e r,u~~.jems~ý závazek b~de sloužiti ke krytí nového závazku ma tyz pravm ucmek Jako vvstavem nové směnky čís. 1547'5.
§ ~7: směneč~ě ~originárním ~~'byvaJclem směnky není ten, pro koho byly
srn enky exekucne zaba;veny Cl R. 15406.
1

nemoze uplatňovať zmenku ten, kto nedal za ňu protihodnotu, hoci podl'a
úmluvy bol k tomu povinný čís" ~5487. ,
",~
,
§ 88: posouzení námitky započtem Jest, otazkou pr~vm, y mz dovolacI soud
může rozhodnouti i když se jí odvolacl soud neoblral Cl S. :15439.
§ 89: doba ,:,zn~ku nároku ~e s~ěnečné~o obo~h~cení~ tento nárok přísluší
i občanskopravll1mu nastupcI maJItele smenky Cl s. 15519,
směnečné řízení:

směnečný platební rozkaz nelze zrušiti s {)mezením, že žaloba se zamítá
pro tentokráte čís. 153.}fj.
~ , ,~.
zrušení směnečného platebního příkazu má vždy konecny ~ctnek; dodatek,
že se zrušuje »pro tentokráte«, nemá právního významu Čl s. 15493.
námitky: neuplatnil-li směnečn~r dlužník po sku,tkoyé str~~ce ye směneč.~~ch
námitkách, že jest zeměd~lcem ve smyslu vladf!.Ich nanzem, p~s~yt,UJ151,ch
úlevy zemědělcům, jest tato námitka, vznesená az za sporu, -opozdena Cl s,
15359.
Smír: o v Ý ž i v n é m viz v Ý ž i v n é.
~"
~
zákonný nárok na úroky z prodlení v případě ned,5ldrzell1 plate~l11ch 1~;ttJ
ujednaný'ch smírem o hlavním dluhu nepomíjí, i kdyz nebyl ve .s,mtrU zvlaste
vytčen čÍs. MS!}5.
o
o"
jde o pl~tné narovn3Í~í, byly-li jím upraveny jen dusledky puvodm, byt
i neplatne smlouvy Cl s. 15014.
,~
,
nároků. pojišt'ovny (§ 246) se nedotýká smír, sjednaný ,mezI 'l?!?s~oz.eny~. pojištěncem a škůdcem poté, kdy pojišt'ovnai již vyplatIla pOJlstencI pOjIstné
dávky čÍs. 15100.
ustanovení § 11 zák. čís. 26/29 sb. z. a n. nelze u-žiti, na sJ?íry, Fmiž ~trany
upravily otázku náhrady škody, vzniklé,.z ,opome~~t~ l?ovm~osÍ1 Uli~estna
vatelovy přihlásiti zaměstnance k pensI1mmu p-DJlstem; ~~ur tako<vy vztahuje se i na vyšší nárok podle zák. čís., 125/3.1 sb. z. a n. ClS, 15199.
právní povaha soudního smíru č i s, 155'85.
,
., ,
závazek rukojmí, zaručivšího se za splnění vyrov,nacl k},~ty, nezant~a z~
sadně tím, že vyr,ovnací věřitel ui"ed,nal s vy;oyn~~Im dluzlllkem soudm smlr
pohledávce, obživlé pr'Ů nes.plnenl vyrovnam c 1 s. 15585.

°

Smlouva: for m a viz tam ž e.
n e m ž noS t pln ě n í viz ta rn ž e,
neplatnost viz tamže.
o myl viz tam ž e.
,
~
...
smlouva, kterou se majitel k,onc~sované au~'odo.pra~~y zavazal zelezm,cnf
správě platiti určitou částku" na uhradu ztrat na I?f1]mech, ~působ~ny~h
železniční správě jeha. autobusovou dopravou, lest platnym pravmm
cHFvodem_ zavazujícím smluvníka k plnění čís, 15092,
byla-li věc dodána tomu, kdo ji neobjednal, nelz.e spatřovati v t?m!
že ji adresát u sebe pDnechal, přijetí reál,ní nal;údky nebo yzavrem
smlouvy schovací; adresát není povinen věc peob,ledn!lpou a~l opatrovati ani učiniti opatření, by byla vrácena od~~Ilatelt'. rucI. mu v,s~k za to!
vydá-li věc neoprávněně třetí osobě, jež Jl ,odesIlatelt od-plra vydah
čís. 15261.
kdo neobjednanou zásilku, zaslanou mu 0gesílatele~m doporučeně
poštou, 'vrátí poště u, pošt9vpí přepáž~y.! ~e.nl o~poveden za škodu,
vzešlou odesílateli ztratou zasllky na poste Cl s. 15684.
ustoupení (§§ 918 obč. zák. a násl.,>: nesplněni depuračn,ího" závazk? v~
smluvené určité době neopravňuJe k odstupu od kUplll smlouvy, Jde-I!
o zcela podřadné břemeno čís. 1568 1.
darovací viz dar.
dopravní viz dópravní železní.čni" osob (nákladu).
individuelni viz s m I o II vak o I e k tl vnl.

°

1
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kolektiv.ní: po dobu účinnosti vládního nanzení ČlS. 89/35 nemůže býti jednotlivou smlouvu ujednán nižší plat (mzda) než ve smlouvě hromadné
čís. 15001.
zákaz, vysloven~' v § 4 vl. nař. 89/35 nevztahuje St, na individuelní
služební poměry, založené platně již před jeho účinnosti čís. -15001.
podrobil-li se žalobce, byv propuštěn z práce, mzhodnutí paritního vý_
výboru o odškodném, vyvozovaném z kolektivní smlouvy, která nemá
ustanovení o znovu-přijetí zaměstnance do služby, pokud se týče o do~
držení služební smlouvy, a přijal-li přiřčené mu odškodné, vzdal se tím
veškerých nároků ze služehní smlouvy čís. 15012.
podľa § 24 zák. Č. 45/30 sb. z. a n. móžu byť kolektívne smluvy v obore
stavebných živností zmenené individuálnou smluvou len v prospech
zamestnanca čís. 15164.
pojem či s. 15:M1.
služební řád, ujednaný kolektivní smlouvou mezi ústředním svazem
zaměstnanců pojišťoven v čsl. republice a pojišťovnou (dohOdou z roku
11919), tvoři integrující část všech individuálních smluv, jež pojišťovna
ta uzavřela se svými zaměstnanci, organisovanými li svazu, a to i těmi,
kteří vstoupili do jejich služeb teprve po uzavření kolektivní smlouvy;
svaz jest oprávněn domáhati se proti pojišťovně určení závaznosti této
'
h:r:omadné smlouvy čís. 15241.
provádí-li stavebník, jenž není členem organisace uzavřevší kolektivní
smlou'vu, stavbu ve vlastní režii, mi'tže ujednati se svými dělníky i nižší
mzdu a jiné pracovní podmínky, než jsou stanoveny v kolekti·vní
smlouvě; přiméřenost odměny, nebyla-li její výše výslovně ujednaná.
jest pak posouditi podle § 2m c. ř. s. podle výše mzdy stanovené
v hromadné smlouvě pracovní a platící v místě, kde stavba byla pro'vedena čís. 15342.
komisní: zápůjčka či komisní smlouva úvěrová čís. 15374.
viz též komisionář.
lrupní: o los Y (zák. čís. 90/78 ř. z.) viz los y.
pfedkupní právo viz tam ž e.
správa pro vady viz tam 'Ž e.
výhrada v1astniství viz tam ž e.
zpětná koupě viz tam ž e.
kdo koupil věc n a z k'Ů u š k u, koupi však neschválil, jest oprávněn
žádati, aby si prodatel sám udebral prodanou věc čís. ·14884.
otázku p'remlčania závazku z kúpopredajnej s.mluvy treba posudzovať
podľa mi-esta splnišťa dotyčného dlžníka, hod ostatné otázky, ktoré
sa týkajú platnosti a 'účinkov smlúv, bolo by treba posudzovat' podl'a
práva pla,tného v mieste, kde do-šlo k smluve; nárok na náhradu za použitie veci neprislúcha jej bývalému 'vlastníkovi keď tento vec predal
a kupitel'ovI 'Ůdovzďal, a kupite!' -použil vec v prospech tretej osoby
(versio in rem) čís. 149117.
odstupné, ktoré si niekt,o vymieni1 za to, že sa vzdal nárokov z kúpoprectajnej, štátnym pozemkovým úradom už schválenej smluvy o zabranom majetku, nie je žalovatel'né čís. 14942.
k platnosti trhové smlouvy se nevY'žadu1e, by prodatel byl vlastníkem
procta·né věci č Í's. 14957.
'
kdy nese prodatel nebezpečÍ, zasílá-li čistý líh drahou v dřevěných sudech čís. 15083.
kdo podepsal objednací list nevěda, že obsah objednávky odporuje
tomu, co ústně ujednal se zástupcem druhé strany, jednajícím lstivě,
neschvá1iI tím obsah objednávky; použil-Ii obchodník ve svých věcech
nespolehlivého č·lověka, jdou úskočné a lstivé přehmaty téhož' na vrub
.
obchodníka, nikoliv oklamaného zákazníka čís. 1-5085.
-. význam doložky obsažené v prodejních podmínkách, že k výtkám, jež
nebudou písemně oznámeny bezodkladně po dojití zboží, nebude přihlí
ženo a že dodavatele nestihá povinnost k náhradě a ·odškodňovací dodávce čís. 15158.

společnou koupí žacího stroje něko}ika rolníky yk, pot~eb~ v jejich hospodářství byla ujednána společenska smlouv.a .c I s. !51 ;1.,
t le
prá'vo specifikace vyhr~zené srnlo~vou y~u?lteh neprechazI na proda e ,
prodlévá-li kupitel s vykonem prava c I.S; 15~01. b hned na zaplacení

prodatel jest yoprávněn žalovatI na speCIfIkacI ne o
..
y
zkupní ceny CI s. 15301.
záviSÍ-li výše kupní ceny na výkonu speclh~adeh m}lzye I P~Od~~\;~ci~
'ílodne~1i se pro zažalování kupní ceny bez pre C OZl za,o y
d Yl
fikaci žalovati jen na zaplacení nejnižší ceny, ke ktere by se os o
při n~jlevnější specifikaci čís. 15301.
v, .
•
exekuční zabaveni prodaného :~oží u pro datele nezprosťu]e ho pOVlll~
nosti splniti trhovou smlouvu ClS. 15580.
o"
právní p0'vaha úmluvy ujednané při trhové ys~louv~! ~e vs~ kupltel muze
objednané zboží, nepůjde~li na odbyt, vymemh za I,me Cl s. 15598..
dohodu o depuraci jest vždy vykládati slušně hl edIc k okolnostem Jednotlivého případ učí s. 1568,1.
_ viz též daň z obr a t u.
mandátní viz sml o u vaz moc nit·e I s k á.
nájemní a pachtovní: byt domo'vnický viz domovník.
och ran a n á j e m C ů viz ta m,ž e..
.
y'
.
,
řízení ve věcech nájem nIch VIZ vypo~ed, vykl;zegl ..
_
úprava pachtovn~ho při ze.medclskych pach ec VIZ
úp r a v a pac h t o v n e h o.
a měna viz Tli e n a.
.
,
_
pachtýf zabraného statku, jemuž byla dana :\''ypoved z, hOJP~dar~01
Státním pozemkovým úřadem, je povinen pla,htJ, pachto~ne az,,, 0' S 1.!tečného převzetí statku; výpověď z hospodarenl o sobe nerusl pomer
pachtovní čís. 14.982.
. y
,~., .
'est oužíti § 26, prvý 'odst~vec, druha vet~! konk. r., ~l:dnal-,I~ SIC~
3Ú ad~e ( ronájemce) nájemm sml0'uvu na ~rcltou do~~, a~~ak ~a]emc<.:
vyhra~l dáti čtvrtletní 'v-ýpověd' kdykohv za trva~~ na3~l1}nlho p~
meru zaplativ předem nájemné za smluvenou dobu najmu Cl s. 1501 .
kde J' e policejními předpisy nařízeno osvět1ová~í ysSho§ 109'6 obč• zák'
.•
• l' t .. ké ú;mluvy k vymmenemu
Vtl.'
h ďšt V čís
dišf v činžovních domech, lze, nem-l u Jm3'
~l'Žívání ve smyslu § 1096 obč. zák. počítati i osve eOl sc o 1 e
.
o

vY"

y,

I

1

y

,

sF

~='lost

ustanovení § 1117

obč.

zák. s

předpise!ll

§ ,1096

obč. zá~'l\

~áiemník jest oprávněn k předčasnému zruše~í ná1e~m sf!1l0,llVJ,:, br í

v užívání najaté věci ru~en třeyt! ?S?b9~ tak, ze se tlm najata vec s a a
nezpůsohilou k smluvenemll UZlva01 CIS. ~5601..
,y
§ 1098- ooc. zák.: nájemník, jenž najal mlstn9.s~1 k ,;~~elum bytovym,
Ó

'

není oprávněn, nevymínil-Ii si t~ ~mluvně, pouzltl v!1e1 s1ch ' p}~ch do~u
k umístění tabulek (firmy) pro jmeho, byť clena rodIny, bydhclho s mm
v domácnosti čís. 14'854.
.
,
'
§ 1117 obč. zák.: jde-li o vady nezávažné nebo le~ce .napravlteln~/nu~l
náiemce dříve, než použije práva da~éh~o mu predpl~em § 1111 obc.
zák. vyzvati pronajímatele k napravem tech,ro v.ad CI s. 15632. v . .
souvislost ustanovení § 11'17 obč. zák. s pred?ls~!ll §, 1096 obc. zak.:
nájemník jest opráv<něn k předčasnému zruš~m ,na!em m smlouvy, b~q-h
v užívání najaté věci rušen tak, že se tím najata vec stala nezpusobl0U
k smluvenému uži.vání čís. 15601.
, ,.
,
. ,
§ 1118 obč. zák.: i když pronajimatel dal wavoplQa!ne !1aJemfllko~l vyověd' z nájemní smlouvy k ulfčjtému termmu!,. r;1Uze p;es ~o z 9uvodii
~. 1118 obč. zák. nastalých teprve po výpoved}, ,do~ah~Íl se yzalo?0~
okamžitého zrušení nájemn! smloU\'.t a .odev!da,m ?a]ateh,o predmet~,
uplyne-li v. době rozhodnuti soudu ll? ,vYP?ve,dm lhy-ta, yma .soud P9~,:
~§ 573, 574 c. ř. 5. naříditi orlel'Zdanl naJateho predmetu Ihned Cl::i.
15097.
sa'
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1317

min:osou,dní rrojev pro~achtov~tel~vJ že pachtovní smlouvu zrušu'e
z dq':Odu,~ 1118 obc. zak., nem vypovědí podle §§ 562 565 c
J
~~muze byt! podkladem k zavedení sporného řízení podl~ § 571· Cf. ;.. a
y

Cl

s. 1523t2.

. r.

s.

k exekučním titulům uvedeny· m v § 575 odst 3 c f" " n·1 ". t k·
sudek
d .
I bY
,.
. ,:-i, a eZI a e rozvy va~y o za o~ ~ ?v~dle § ,1118 obč. zák. čís. 15328.
ruzne~ kyetmy.v kvetmaclch vypěstované obchodním zahradníkem zahradmckym zpusobem na pachtovném statku jest pokládati za plody
ve smyslu Ddst. 3 § 1101 obč. zák. čís. 14902.
.
byl-li, h~rník p? .skončení služebního poměru ponechán v dosavadním
natur,almm '~yte Jen vzhledem k poválečné nouzi o byty z duvod fdY

Q

'.

skostl,. n~obxval byt z důvodu nájemní smlouvy čís. 15242.
II I
zaplatll-h na]emc.e předem nájemné za určité obdob'
,.
,
I
byla před k
t h t
b
' 1 a naJemnl srn ouva
'h d
onceI? 00 ~ o 0. ~?bíJozvázána, jest oprá,vněn domáhati se
na ra J ~a, n?,vem ~~Jem~l, jenz neujednav s pronájemcem bezú latn~st uziv~m uZIval na1emm věci dO' konce období čís. 15500.
P
V~1V kontmgen,t!l.ce cUk.erní". výroby na pachtovní smlouvy obsahu'ící
~av~~ek p,achtyruv oseti U!CltOU čast orné půdy cukrovkou čís 155k5
~ ,'naJemm smlouvu uzavrenou na určitou dobu lze zrušiti vy·· pove"d,'
c, s. 1563'7.
. 'I!ro~~je,mc~ J?á proti nájemník?v~, jenž podal proti výpovědi bezuspes~f na~l11tky a ';larne se i?ranrl O'pravnými pr:ostředky proti exekuci
~a vy' Izem bytu, na~ok.na nahradu toho, oč se nájemník .obohatit tim
ze UZl val bytu bez pravmho důvodu' zásady § 338 obc' ·k 1
'·t'
i proti náJ'e 'k . kt . . k
" '
.
' . za . ze pauzl I
•
1"
mnt OVl,
ery Ja o drzitel nájemníhO' práva užívá cizí věci

Č 1 s.

O

5606.

dilo: lhůty k ~z~~mení vad podle § 933 obč. zák. platí i při smlouvě o dílo
a "!ohou byt! umluvDu stran prodlouženy třeba i mlčky ku ~'kl . d
náOlm garancní Ihllty čís. 14958.'
, p n . uJe -

~1~luva, kt?rou sa smluvník, zaviazal vykonat' práce .pre spolusmluvníka
(spolu~~luvmk~m) platenými robotn~kmi v ,riadnej .pra~~~geJ d dobe ~a zvlast (padla váhy spraoova.ného materiálu) stanD,o ,rne~u, Je ~m uvou pracovnou a nie smlu-vou o dielo čí 8. 15024.
p.adus~I~1
uJ:dn~fll P9r~dce 've fina·nčních věceCh o Obstarávání všech
nyc da~?~ych vecI za pevnou roční Odměnu netýká se dávkl' z m _
fa k
jet u a z pnrustku na majetku čís. 15',104.'
a
orozsudímvizrozhodčí soud
O ~piijčc~ vi! z áp ů j č k a.
.
p~Jtsťo,:acl. VIZ p'Ů j i š t ě n í s m I u v n í.
pti~01 V}Z ~ mIn u'v a z moc nit e 1 s k á.
ruk...oJ~ska VIZ rukojemství.
sluzebm: dob a p r a c o v n í o srn,· hod•., n ..
.
o v a viz tam ž e.
d O 'Vo'I ena"
Viz .
tamze.
kolektivní viz smlouva kolekt· r '
obe
'
t'
,
1\01.
CTI!,
s a t l! 1 a t. d. z a m ě st n a n c i viz z a m ě st n a c ,.
o b ecnl, státnl a t. d.
n á r o k o a pen s i viz pen s e
ob~h,o,dní pO"m.ac·ník viz t'amže,
rUcenl za~estavatele prn nepřihlášen'
nance k P.oJišt~ní viz pojištění pensijní, sIocii~neí.st
sovukromy zamestnanec (zák. čís. 154/34 sb z a n) ,.
rnestnanec sOuk'f'omý.
'.
. 'VIZ zaslužebný pomer vzniká aj bez forrnálnej smluv' už t',
~:c sa d~kl k dispo~ícii zamestnávateI'ovi, kto~ý níJmdis~eo'~~~rS\~~
z . mu pn azoval pracu čís. 14964.
'
nejde o služebný pomer v prípade k d' b h d' .
smt lu,vy) zostal samo~tatným obcilodní~mo a cn~d~~~afa"s:uť~ad (aJ. podl.'~
k ora mu hola smluvnu určená do
. ~
. o cmnOstl,
smluvnej strane čís. 14980.'
porneru podnadenosh. k drl1hej
Je o .a mm
y

v

v

smluva, ktor'ou sa smluvník zaviazal vykonať práce pre spolusmluvník~
jeho a ním (spolusmluvníkom) platenými robotníkmi v riadnej pracovnel
dobe za zvlášť (podl'a váhy spracovaného materiálu) stanovenú odmenu, je smluvou pracovnou a nie smluvQu ů dielo čís. 15024.
podstatným znakom definitivnéhoO služebního pomeru je; že ho nemožno roz'viazať výpoveďou či s. 15040.
pracovní řád jest jednostranným prohlášením zaměstnavatelovým, jemuž nelze přikládati právní význam, nestal-li se dohodou stran součástí pracovní smlnuvy čís. 15155.
právniCká osoba jako zaměstnavete1 musí projeviti vůli směřující ke
změně služebního poměru (snížení odměny) způsobem ve stanovách
předepsaným; nedostatek ten nemůže býti nahrazen projevem jejího
funkcionáře, pokud není k tomu zmocně'n, 'vůči zaměstnanci, ani když
zaměstnanec proti změně nic nenamítal a přijímal snížené požitky čís.
1517<6.
kdo dal přístroj k předvádění zvukových filmů koncesionáři k disposici
a převzal všechny náklady i režii, ~pojenou s provozem kina, jest samostatným podnikatelem čís. 1'5289.
pojem »definitivního ustanovení« zaměstnance v soukromých službách
není občanským zákonem upraven čís. 15366.
povaha odměny za služby konané muži družkou v důvěře v jehO' slib,
že na ni převede část svého majetku čís. 155U.
podstatné znaky smlouvy služebni čís. 15511.
zaměstnanec, jenž přislíbil zaměstnavateli určitý výsledek své činnosti
(že prodá určítý počet výrobkft), neodpovídá zaměstnavetelí za škoju,
nedosáhl-li slíbeného výsledku jen proto, že zboží nemělo vlastností
zaměstnavatelem mu přikládan~'ch; není třeba, by zboží bylo na:prosto
neprodejné, stačí, že: nebylo prodejné za daných podmínek čís. :t5.669.
podrobil-li se žalobce, byv propuštěn z práce, rozhodnutí paritního výboru o odškodném, vyvozovaném z kolektivní smlouvy, která nemá
ustanovení o znovupřijetí zaměstnance do služby, po-kud se týče o' dodržení služební smlouvy, a přijal-li přiřčené mu odškodné, vzdal se
tím veškerých nároků ze služební smlouvy čís. 15012.
viz též provi.s.e.
mzda: nenamítal-li zaměstnanec nic proti vyplácení úkolové mzdy
vyšší, než byla dosavadní t~rdení jeho mzda i s podilem na zisku, nemůže požadovati zvláště tento podíl na zisku čís. 14908.
vzdal-Ii se zaměstnanec mzdy pro případ »dočasného zastavení« podniku, pozbyl .nároku na mzdu jen tehdy, byl-li vysazen z práce skuteč
ným zastavením provozu, nikoliv jeho obmezením čís. 15037.
z toho, že zaměstnanec po dobu obmezení provozu v podniku bral podporu v nezaměstnanosti, nelze usuzovati, že se zřekl nároku na mzdu
čis.15037.

p.adpora v nezaměstnanosti není totožna se mzdou ani není náhradou
za mzdu čís. 15037.
v tom, že zaměstnanec v okrese postiženém silně nezaměstnaností při
jímal po delší dobu bez námitky mzdu, nedal na jeve způsobem každou
pochybnost vylučujícím, že s její výší souhlasí čís. 15155.
za trvání služebního poměru nemůže se zaměstnanec platně vzdáti nároku na plat čís. 15262.
provádí-li stavebník, jenž není členem organisace uzavřevší kolektivní
smlouvu, sfa.vbu ve vlastní režii, může ujednati se svými dělníky·i nižší
mzdu a jiné pracovní podmínky, než jsou stanoveny v kolektivní
smlouvě; přiměřenost odměny, nebyla-li její výše výslovně ujednána,
jest pak posouditi po-dle § 27'3 c. ř. s. podle výše mzdy stanovené v hromadné smlouvě prac'ovní a platící v místě, kde- stavba byla provedena:
ČÍS. 15342.
mzdu vyměřenou za týden lest platiti i za dny sváteční čís. l5457.
ustanovení §§ 11155 a 1164 orbč. zák. nečiní výjimek ve prospěch živností sezonních; ujednání, jímž se zrušují nebo omezují oprávnění,
plynoucí zaměstnaLnci z předpisu § 111515 obč. zák. jest nicotné čís.
15400.

.
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nemusí záležeti v určité hotovosti; 'zaměstnavatel může odměniti Zati tak, že mu poskytuje příležitost k jistému výdělku čís.
15515.
vysvědčení: slouží k tornu, by z něho bylo seznati, jakého druhu a
jaké povahy byla skutečná činnost zaměstnancova v zaměstnavatelově

městnance

podniku; požadavku tomu nevyhovuje výraz »hajný«

U'

toho, kdo ko-

nal strážní službu lesní čís. 14940.
'
spokojí-li se s tím zaměstnanec, stačí ve vysvědčení o služebním poměru jen potvrzení doby služby, po případě potvrzení kde a jak se
skončil služební poměr čís. 15105.
'
viz též ·náhrada škody (různé), zaměstnanec 50Uk r o I I ý.
výpověd', propuštění, zrušeni: zpětnou účinností má jen § 4 a 8, odst. 2
a 4 vl. nař. čís. 78/34 sb. z. a n. čís. 149611.
§ 8 vL nař. čÍs, 78/34 sb. z. a n. týká se jen služebních poměró., končících se výpovědí č i s. 14-961.
předpis druhého odstavce § 8- vl. nař. čís. 718/3'4 sb. z. a n. vztahuje se
jen na zaměstnance, jichž služební poměr byl v y p o věd ě II
v ochranné 3měsíční lhůtě před zastavením podniku, nikoli na zaměst
nance, jichž služební pom'ěr byl vypověděn před začátkem lHVedené
lhůty, byť se ukončil teprve v oné lhůtě' čís 15618.
předpis poslední věty § 10 vl. nař. čís, 78/34 sb. z. a n. netýká se služebního poměru, uzavřeného přechodně na dobu 4 týdnů před účin
ností cit. vládního nařízení, i kdyby se služební poměr skončil již za
jeho účinnosti čís. 141961.
předčasné propuštění ze služby nevyžaduje, by byl služební poměr rozvázán s okamžitou účinností čís. 14979.
nesdělil-li zaměstnavatel zaměstnanci dův'od propuštění ihned nevzdal'
se ještě tohoto dftvodu mlčky čís. 149r]9.
'
podrobil-li se žalobce, byv propuštěn z práce, rozhodnuti paritního :výboru o odškodném, ,:"yvozovaném z kolektivní smlouvy, která nemá
ustanovení o znovupři]etí zaměstnance do služby, pokud se týče o dodržení smlouvy, a přijal-li přiřčené mu odškodné vzdal se tím v,eške'
rých nároků ze služební s.mlouvy čís. 15012.
k ,otázce platnosti výpovčdi zaměstnance' dané společnosti s ručením
obmezeným čís. 15194.
podstatným znakům definitívného služebního pomeru je, že ho nemožno'
,roz'viazať výpoved'ou- čís. 15040.
z pouhé skutečnosti, ž-e byla zaměstnanci udělena definitiva, neplyne'
že byl sjednán služební poměr nevypověditelný nebo vypověditelný je~
za určitých předpokladů čís. 1'5366.
k účinnosti výpovědi služebního poměru zaměstnavatelem stačí, že byla
dodána osobě, která byla podle předpisu poštovního řádu- oprávněna
ji za zaměstnance přijmouti; zaměstnavatel může zaslati výpovědní dopis na poslední jemu známou adresu zaměstnancovu čís. 15458.
propustil-li zaměstnavatel, nemaje důležitého dů:vodu, předčasně zaměstnance a nedostal-li tento podporu v nezaměstnanos.ti, mO.že se zaměstnanec domáhati na zaměstnavateli náhrady, Zipů-so'bené mu tím
škody; nesejde na tom, že zaměstnanec neup'ozorniI odborovou organisaci na nesprávnost důvodu svého pr'opuštění z práce čís. 1-5536.
předpiSU § 22 zák. čís. 330/21 sb. z. a n. nelze pnu-žíti, ·nešlo-li o pro ...
puštění člena závodního výboru (jeho náhradníka) ze zaměstnání jednostranným aktem, nýbrž o jeho vysazení z práce obostrannou dohodou
čís. 15602.
schovací: byla-li věc dodána tomu, kdo ji neobjednal, nelze spatřovati.
v tom, že ji adresát II sebe ponechal, přijetí reální nabídky nebo uzavření smlouvy schovací; adresát není povinen věc neobjednanou ani
opatrovati, ani učiniti opatření, by byla vrácena odesilateli, ručí mu
však za to, vydá-li věc neoprávněně třetí osobě, jež ji -odesilateli odpírá
vydati čís. 15261.

spediční viz 'zástavní právo záko!,né (čl. 38-2' obch.yzák.).
společenstevní, společenská viz s p o 1. e c ~ II S. t vyp, J.p O' 1 e c n o ~ t.

_
zprostredkovatelská: nebyl-o-li iin~k uJ~dnano, pn?I~lsl samost~!ne~u pod_
nikateli (obchodnímu jednateh) narok ·na provlst t~prve, k~) ,z d:?S~O k za.
placení kupní cen v z obchodů jím zprostředkovanych, zt~~Cl vsa na nt
nárok došlo-li důvodně před plněním k stornu smlou-vy Cl s. 15221.
zprostředkovateL kterému ~yl!l.vslíbe~~ od!11ěna z~ le.ho ná~ahu -s pr-o~
dejem domll' a opatřením zapuJcky, jez mela u~?z~lŤ~ prodej ~o~u, ma
nárnk na odměnu pouze tehdy, došlo-li jeho pncmemm skutecne k vyplacení zapůjčených peněz čís. 15,276.
trhová viz smlouva kupní. ..
ve prospěch třetího: vinkulace -pOllstky jest smlouvOU ve prospěch třetího
(§ 881 obč. zák.) čís. ,15145.
. ...
"
třetí osoba -má nárok na náhradu škody vzmkle Jl poruselllf!! smlouv~
sjednané mezi jinými (§ 881 obč. zák.) jen tehdy, nabyla-!l z tak9v~
smlouvy přímého nároku na plněni a byla-Ii 5mlouva porusena -prave
v této části čís. 15663.
viz též náhrada škody (rftzné).
zmocnitelská: r o z s ah pln é 111 o c i viz pln ~ moc.
_
zmocnčnec procesní viz ad!\:'oka.!..
v.
,y. ,
kdo se neprávem vydával ~a z!;l10cnen~e J:ncho.; ruel, podle predptsu
občanského zákona o náhradě skody, Jestl} pos~oz~."emuv ~e~ostatek
zmocnění při ujednání smlouvy ani nebyl znam, am pn obyceJne pozornosti nemohl býti nápadný či s. }4BOO.
. ,
společník společnosti s r. o. nemftze ykontrol~l, pravo .podle § 22, odst. 4
zák. o spol. s r. o. vy~onati z~ocnenv~etp- c ~ s. 15121. "
v,
byl-li závazek rukojmlho a platce ucmcn zastupsem, Jest treb,a,. a~y
i zmocnění k podstoupení závazku stalo se písemne; bez, za;ch:ov~lflI toe~o
formy vzniká pro rukojmího a plátce jen zav~ze~ natura}m, lenz, muz:
býti žalobou vymáhán jen tehdy, byl-Ii ru~olmlm, a pl~tcem plse}TIn~
schválen, a to jén v mzsahu, 'v jakém doslo k plsemnemu schvalem
čís. 15133.
.
' I ' d . r .zamýšlí-li zmocněnec obstarati věc za z-mocmtele,. avsa} Je na-l 'pr}
tom bez příkazu nebo proti projevené vftli zmocmt:l~ve, ne,o?starava
objektivně věc za zmocnitele, ledaže by ten dodatecne schvalll zmocněncovo- jednání čís. 15ťi14.
Smluvčí soud viz h 'Ů nit b a.
Smluvní pokuta: lze ji smluviti i pro případ nezaviněného nesplnění smluvy čís.
15256.
'. . I
• 1 ,. 'e
nárok na zmírnění smluvní pokuty netřebaJ .u.pla-t.nttlyyY~yO'vne;. s aCl, z.
z přednesu strany vypl)'vá, že vznáší námttku neprnnerenostt smluvm
pokuty čís. 115256.
Sníženi smluvní pokuty viz s rn 1 u v n í p 'o k u t a.
_ kupní ceny viz spr á v a pro vad y.
Sociální pojištění viz poj i š t ě n í s o' c i á I !' í.
v' o
... ,
•
Solidárnost závazku: zaplatil-li nabyvatel davku z pnr~stk~ hodnoty. za nekohk
sp-oluvlastníků-zcizitelů jes.t oprávněn domahah se postthem podle
§ 1358 obč. zák. náhrady na každém spolusciziteli solidárn~ yČ í s. ,115043.
nezískal-li zaměstnanec zaviněním několika zamyěstnavate~u ce~acl doby
podle § ID zák. čís. 2i6/~9 sb. ~'. a n., ručí zarnestnavatele, za skodu ruy'
.y
. v
kou společnou a nerozdllnou ,c 1 s. 14930.
účinek převzetí dluhu povinne strany vydrazltelem srazkou z neJvysšího podáni na závazek spoludlužníků čís.. 15'616.
Soud: obsazení jeho váz zmat~č,~ost § 47.7 ~ís. 2 c. ř. s., soudce..
_
dovolací, odvolací viz d o vol a n 1, o d,v o I a n 1.
,exekuční viz dra ž b a, e'X e k ll' C e.
opatrovnícký, poručenský I po-zůstalostní viz o pat r o v nic ký, por II ~
č-enský, pozu'stalostní soud.
pracovní viz pracovní soudy.
rekursni viz stí ž n -o s t.
J
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rozho~~í ~iz
SmlUVCl VIZ

r o z hod čís o II d.
h O II i t b a.

konkursní 'Viz k o II k

II

r s.

vyrovnací viz v yr o v fl á TI i,
Soudce: s,Y TI d i ~ "á t TI í r II Č e TI í viz tam ž e.
z vykonu uradu soudcovského jest v,lo
pro chudou stranu jako úřední zást~pc~ce~ S~l!d;e v rozepři, v OIZ sepsal
soudů a § 133 jedno ř. čís. 14985.
o vo ant podle § 90 zák. o org.
y

soudce dražbu

řídící

jest

vyloučen

z v'k

.

.

ni1~-li se jeho manželka dražby jako po.J'at~I~U . S?~d~OV~keh?
úřadu, zúčas.t
1l1
~e,m
o udělení příklepu manželce soud .. " a, Jta
raze,,9 f,?k; tak i usneCl S. 15W1.
co-ve v omta pnpade Je zmatečné

laik: jde o vadnost řízení nastala-li v říz n'
v osobě soudce laik~ a nebyla li !! 1
projednána čís. 16177.

-

obchodmm soudem změna
změněným senátem znovu

1?fdd
v

,

vec pre

viz též o d vol á n í.
~ouukrdní p:ázdn~y viz p r á. z dni n y s o u dní.
o orny zamestnanec VIZ z a m ě st
Sousedské právo. viz h 'o r y.
na n e c s o II k r o m ý.
(Zák zákona
čis 111 /27
b
) společenstvo obuvníků může býti žapodle'
o n:k~I~'
a n.,,:.
styku za účelem soutěžním Č í ~~ui~6tro projev učiněný v hospodářském

Soutěž lováno
nekalá

zjištěpí, ,že označe,nÍ »Karlovarské such"
o~n~cemm
původu zboží, jest zjištěn,r:ry~
vazan čís. 1OOSa'.

-

I

est
tJk ;)Zna~en!m: druhovým a ne'
ovym, Jlmz Je soud dovolací
v

S U

,

•

žalobná žiado,s.ť tl' zdržovacích žalob odl'
obsahovať presné označenie závadu Ph a za'k ?na protI. nekalej súťaži musí
nemožno nahradiť púhym žalobny' e o ;onama;. nedostatok takej žiadosti
zaný' čís. 15Q35.
m pre nesom, I keby bol v spore dokávťa(li,
:ozsudku,
vyhovujúcom
zdržo:vace'J za
" lo b
'
nemožno
uložiť a.i eňažnú
e ,
po d'la zakona
proti nekalej sú-.
závadného konania' urČe~ie peňaž~o~utuk ptOd kterou 5a má súťažitel' zdržať
čís. 1 5 2 3 5 . '
ej po u y patn na exekúčné pokračovanie
§ 4, odst. 2 vil. nař. čís. 116/35 sb z a n"
"
kladu pro všechny spory J'ež maJ'j b' y't'l' , 't'V' zavhazd",ost zakonodarcova vý1 zák'
db'
,J
Jes e roz o nuty čj s 15600
•• po lzelll znadmvého zboží (rad' 'h I
v "
§
svážanie obma mlynárom od zemedelc <, wvye ,~m~) Cl s. 14909.
.
tov týmže pre zemedelcov nie je v rozp~~r a rodzvbaz,an!'e mlynských produk15091.
e s o. ryml mrav.mi súťaže čÍ' s.
I

•

len také odvrácenia zákazníka od sůťažitel' .
sút'aže, ktoré je neslušné' nezále
t a Je v rozpore s dobrými mravmi
~ému zákazníkovi, ani na' tom žeZlz~a ~I?' ze sa, st~~o !en raz a voči jedi~
:~ bolo samo o sebe sposobiIé s,útěži~~~nl;~Š~~ditťgr;ela neodvrátilo; -stačí
zadost vydavatele
b
rod'
15236,.
časopisů
jiného nakladatel~ n~p~íčí ~~n~ m~ ~sdde1bIia, počet prodaných vý,tisků
ft5254.
, 5 0 e o rym mravům soutěž'e čís..
v

časopisu

,

,v

•

•

kdy
»medicináln'1 d rogene«
"
v
v §§ lze
1 ,a 'označení
2 čís. 153169-.
pOdraditi
pod jednání, uvedené
svážanie obilia mlynárom od Z.em d l ' " .
.
tý~ž~ pre zemedelcov (»čuv~~o'V~~~)vs:m~ozva_z~me ~I~nskýeh produktov
'b-:y~l mravmí súťažei móže však b Y ť
o -o ~e e me Je v,r0zpore s do~
zavazku, výslovne prevzatému voči iný~a~~~t.?/~z.pore, ked sa deje proti
rov) čí 5. 15645.
u aZI e.om (dohodnutiu mlyná§ 10: člen obecného zastupitel'stva kt·
stya učinil o- podniku jedné ho ~ o/ere or~, v sc~odz~; .obecného zastupitefdavky, ,nep'ravdivé výroky, sposo-bilé h~tn~Šku~~~dzaJu:l~h sa. o ~adanie do§ 10 zakona proti nekaIej súťaži čí's 151?~ 1 , nemoze byt stlhaný podľa
§, 11: podmínkou nároku na ochran ,. ~ť ~ze.
kového zařízení múže vzejíti záměna u~Je::;t'
z. pouZ,ltí příznačného
podniesy ku zakazmckém
čís. 15185.
A

V'

otázku zamenitel'nosti treba posudzovať podl'a stupňa opatrnosti P r i emernéh.Q zákazníka čís. 15431.
,
mož,noSť zámeny firmy »Slovens.ké mlekárske družstvo v B.« s firmou »Slovenská hospodárska mliekáreň družstvo v B.« čís, 15431.
§ 15: na náhradu škody podle zákona proti nekalé soutěži můž,e žalo:v,ati
i ten, kdo za sporu přestal býti soutěžitelem čís. 15686.
případ, že dvě žaloby byly podány a doručeny žalovanému zároveň čís.
15699,
Specifikační koupě viz s mlo tl vak tl p .n í.
Speditér viz zástavní právo zákonné (čl. 382 obeh. zák.).
Spis d'Ovolaci, odvolací viz d o v -o- lán í, ° d vol á II í.
_
notářsky viz n Q t á ř s k Ý s P i s.
Splátka: vy r o v]n a c í k v oty viz vy r -v II á 'n í.
Splátkové obchody (zák. čís. 70/96 ř. z.)~ procesní soud není oprávněn prohlásiti
pravorplatný svůj rozsudek na základě návrhu žalovaného, podaného po
,právní moci, za zmatečný podle § 477 čís. 3 c. ř. s. z důvodu § 6 zák. čís.
70/96 ř. z, či 5, 14838.
i 'Při splátkovém obchodu s losy jest šetřiti předpisů § 3 odst. 2 zák. čís.
70/96 ř, z. č i s, 15131.
zák. čís. 76/35 sb. z. a n.: -nepřednesl-li žalovaný 'kupující ve sporu ze splátkového obchodu, že jest nezaměstnaným, nelze přihlížeti z úřadu k jeho
nezaměstnanosti jako k okolnosti vylučující uplatňování výhrady o ztrátě
lhůt ,prodávajícím čís. 15400.
Splatnost: daně z obratu nezávasí na ,doručení platebního rozka'ztl čís. 15721.
poplatku, ktorý má byt' zaplatený v hotovosti (z kúpopredajnej smlLl'vy),
n3Jstáva v 30 dňoch odo dňa doručenia .platebného rozkazu a nie v čase
vzniMu poplatného právneho ,úkonu čís. 15721.
podle vl. nm. čís. 250/35, 251/35 -sb. z. a fl. viz zem ě děl c i, ne z a-

°

Splněníměstnaní.
smlouvy viz

p',aeení, splatnost, správa pro vady.
Společenská smlouva viz s p o leč n o s t.
Společenství statků: ,spoluvlastnický podU k movité věci nelze odevzdati hmotné
podle § 426 obč, zák. čí 5, 14892,.
Sipnlečné držby společ'né věci lze nabýti odevzdáním znameními nebo prohlášen1m čís. 14892.
společnou koupí žacího stroje několi'ka rolníky k potřebě v jejdch hospodářství <byla ujednána společenská smlouva čís. 15195.
nelze povoliti 'vyklizení ideální části nemovitosti čís. 15260.
vnUřní poměr:

navrlmje-li jeden ze spoluvlastníkil domu, aby soud rozhodl o upotřebení
a užívá'ní určité místnosti, 'nejde Q rozděleni užitků mezi spoluvlastnikY,
nýbrž o otátku správy spo'lečného domu~ otázku tu jest řešiti podle § 835
abč. zák. v řízení nesporném čís. 15365.
ustanovení § 835 obč. zák ..neplatí jen pN mimořádné správě, nýbrž i .při
řádné -správě, jde-li o rovnost :hlasů čís. 15365.
v rozepři: třebas rozsudek vydaný ve sporu o meplatnosti závěti se týká
též odkazovnika, l,clze na něho .pro nedostatek podmí,nek podle § 11 e. ř. s.
podati žalobu podle §§ 125 a 126 nesp, pat. č i s, 15148.
mezi manželi (§ 1234 o. z.): podstata společenství majetku mezi manželi
pro případ smrti;: í s. 15058.
Společenstvo vý,robní a hospodářské (zák. čís. 70/73 ř. z.)! vládní nařízení ČÍS.
169/33 sb, z. a n. nevybočuje z mezí zmocnění daného záJkonem čís.
95/33 čí 5, 14899,
'P'ředpisy § 2 v,lád. nař. čís. 116/35 sb. z. a n. nevztahují se na družstva,
jež jsou synu podstatou jen družstvy spotřebními; u takových družstev
není připustna změna stanov potud, že výrobky členu družstva mohou
h~rti 'prodávány též nečlenům čís. 14945.
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ke kampeličkám ve smyslu § 8 v.
"
z. a lIl. náležejí též společenstva SCl~;lČ~' ylado vyhlá~ky čís. 59/33 sb.
uk!ádají-li se usnesením valné hromad ~lm 00 m:zenym c í s. 15496.
s'Veho :vstupu do družstva nepočítal" Y clenum br~~ena, s nimiž v době

b

v

zabrámti účinkům usnesení .proti SOlb~ mo~ho~ rposŤlzení členové, chtějí-li

zas~oupení: likvidátoři společenstva n~s~v:.uz~tva, v~stou~iti. čís. 15696.

P~wnnost zastupovati likvidující' 1 eJ ! pre.nesŤI na tretJ osobu svoji
Čl s. 15545.
spo ecenstvo Soudně i mimosoudně
v

firma. : .rozšíří-li společenstvo pr"ed"t
d
v
ci'
,
me po nlku o no' ci
byzl a liJ:. zyasacia pravdivosti společenstevní'
ve o vetví činnostI,
vYD, vYJadreno ve znění firmy -č í s. 15111. firmy, aby toto rozšířeni
alna ~omada: k v}'rkladu pojmu » 'ed
' v v.
y

v

hosipodařského spu!ečenstva (dru v tv J) nod~écha vetslna« ve stanovách
volby čís. 15302.
zs a a ,pnpust.nost vÝikonu t. zv. užší
'
návrh menšiny na svolání valné hromad
vody, proč navrhovatelé považují
y !D USl obsahovati účel a důsvolána čís. 15682.
~
za nutne aby valná hromada byla

IPfedsta~enstv? jest oprávněno zabránit~ t
v
,
USneselll valne hromady čís. 1568?
omu, by nedoslo k neplatnemu
uk!áda:jí-Ii se usnesením valné hrom~d Vl
Sveho vstupu do d~už'stva 'ne odta ~ Y c ,enum br~:?e,~a, s nimi,ž v době
zabrániti účinkům usnesení pr~ti s .h,v mo~ouv po.st'zem členo.vé, chtějí-li
sídlo: rejstříkový soud nesmí
~~e, z ruzstva vystou.piti· čís. 15696.
sb. z. a n. a čl. 1. vládního nfř~;eOnl,Íl ..~a platnosti § 19 zákona čís. 44/33
sídla družstva, ,provozujícího rpen~lnf'~ ~~/3~ ,sb. z'.~ ? zápis změny
ch,ody, do s,polečenstev,nÍ'ho rejstři' u d ~e~nl, neb~ jlne bamkovní obvlady :k přelo'zení sídla ve smyslu Kv{ I 0(. 3")' nema doklad o svolení
čís. 15112.
c.
uvedeného vlád. ,nařízení
členské podíly a pod.; exerkuce na
stva:' -na doplatky k ni
VI
ne. zabavltelnost na:ro-ku společen_
'k)
'mz JSou cenové spoIečenst a
dl
t
ona y '~'řípa:dě konkursu (likvidace) ov'"
. v: ,po ~~ s anov (záp mm, 1 mimo pnpad konkursu
nebo hkvlda,ce čís. 15393
likv~dace: !ikvidátOlfii spoleČenstva
'P?Vllonost zastupovati Iikviduj'ící nesměF přenésti na třetí osobu svoji
c 1 s. 15545.
rcpolecenstvo soudně i mimosoudně
viz též s o u těž n e Ik a I á.
SpoJecenstvo stavební a bytové: 'ak 'es
.1',
.
..
,
véhp stavebního družsiva, byl~_rtdadvatl l~aJemnI a ':adá'Vací řád 'bytocem stavehní zálohy v pří- adě ~vner,n s, ~_llov~no, ze podmínkou vrázálohy stejné výše Jiným ,č)enem z'dr~eplt .naJ.~~llliho poměru jest složení
"I'
zs va CI s. 15008
o en stavehmho družstva může v ná "
'. .
dané mu z důvodu ztrát vI'
; : mltka~ch prOTII mImosoudní výpovědi
}ooučení čís. 15030.
Y CI enstvl vylouce'lllm, 'l1IplaotnW neplatn:ost vyo

v ••

_

v

"

,

V'

I

-

v

"

-

obecně prospěšné stavební -ď11užstvo m o v .

uplatňovati, že bylo vydáno naJřízení

~f 1§ te Pr ve v opravném ,řízení
3,odst. 1 vlád. 'nař. čís.
-po 'e
pojem zákazu vymáhání částek kt ' . Vl
vebního nákladu z vlastního j~ě ,:ry ml 'C~e,llo,:,é p!ispě1i -k úhradě stahají zmí'něné částky na dmžstvu, nj~~o~e:~Š~ě oqluJe , ze ~soby, j,ež vymávrácení stavební zálohy složené člen J
,c e~y druzstva Cl s. 15403.
v ~říl~adě zdravotní závadnosti bytu č ~~. ~'~~~1~ho bytového družstva
prarv:ul povaha stavebních zálo.Jl
. t '1
u oy OVť10 družstva čís. 15528.
viz též stavebUÍ ruch.
vodní viz vod a.
Společník viz s p o leč e 11 s t v o, S ip o leč 111 o s t.
160/34 sh. z. a n. čf s. 15403

v

Společnost

podle § 1175 {}bč~ zák.: v súhlase ostatnýc'h spoloóníkov k vystúpeniu
jedného spoločníka z príle,žitostne.j spoločnosti bez zvláštnej lilwidácit!
treba s-patrovať jeho sp-rostenie zaviazaJnosti za dosiaI' nevyrovnané
dlhy spoloč.nGsti čís. 14921.
spoJe'čnou koupí žacího stra-je ,několika roln~'ky k :potřebě v jejioh hos.:..
podářství byia. ujednána ,společenská. smlouva čís. 15195.
akciová: není nezákonností, byl-Ii zapsán do obchodního rejstříku jako člen
správní rady cizozemec pod podmínkou, že bude prokázána vzájemnost
čís.

1484H.

k 2<namenáni podpisu ,člena podstavenstva (správní .rady) akciové společnosti statí po'dle čl. 228, druhý odstavec obch. zák., vypsání pří
jmení čís. 14966.
činnost orgánů s;poleónosti (likvidatoríl, dnzorčí rady a valné h~oma:dy)
jest po uvalení koI1lkursu omezena ,právy správce konkursní podstaty
čís.

15630.

že firma úča'stinnej Srpoločno.sti podpísaná hola na zmenke
spósobom nezodpovedajúcim právne.mu stavu v čase .podpisu zmenky
(bez dodatku poU:kazujúceho na likvidáciu a bez kolektív'neho podpisu
dvoch Hkvidátorov), prichádza v úvahu 10n, keď ide o zme'!1Jkový závazok účasti:nnej spotoč'no'sti (vystavitelky zmenky), nie však, Ikeď ide
o jej zmenkové oprávnenie -č í s. 15216.
valné shromaždenie tičastinnej -banky může odopreť uznať za Zlvoleného
člena dozomého výboru toho, kto bnl označený menšinou účastinárov
podl'a odst. 4 § 11 zruk. čis. 239(24 sb. z. a on. (v zneni čl. XXII. zák.
čís. 54/32 sb. z. a n.), len v tom plípade, keď je do dozorné:ho vý·boru
nevoliteI'ný čís. 15327.
dóv-odmi nevolitel1nosti do dozorného výlbonl -sú len oko-Illosti určené
v stanovách a -v zákone; inak stačí, že ide o fyzickú osobu spósobilú
okolnosť,

konať či

s. 15327.

čís. 58/06 ř. z.): 'k otázce platnosti výpovědi zaměstnance dané
Sipolečností s '.ručenÍ'm obmezen)rm č Í 's. 15194.
význam a účel předpisu § 40 čís. 15'194.
'projev vůle společnosti s r. ,o. nemusí 'se státi v písemné formě protokolární čí 8. 15194.
jednatel společnosti může se dáti zastupovati -na valné hromadě zmoc-

s r. o. (zák.

něncem čís.

opětof\lnými

15194.

dávkami podle § 8 jsou i pravidelné služební úkony

čís.

15222.
t. zv. činn~r

s.pole,č'ník, t. j. společník splnivší závaze'k ke služebním úkonům převzatý společenskou smlouvou, má nárok .proti společnosti s ručením obmezeným na náhradu, ,která může býti vypla'cena i z kmeno-

vého jmění (§ 82· zák) určeného k uSlpolkojení věřitelů; pokud jde jen
o úkony spo!eČ11Í'ka ze zvláštního pracovního (služebního) poměru
či s. 15222.
kontrolní .právo: společ.nfk společnosti s r. o. nemůže kontrolní iplfá'Vo
podle § 2:2, odst. 4 zák o spoL 5 r. o. vykonati zmocněncem čís. 15121.
závooni podll: zajišťovací J)řevlastnění závodního podílu -společ'nosti
s r. o. jest připustrté; 'Volily-:li strany formu smlouvy o zpětné koupi
movité věci pouze k zastření jiného právního jednání (zajišťovací pře
vlastnění), -nelze právní-jednání posouditi podle předpisů o zpětné koupi,
nýbrž podle jeho pravé povahy čís. 15122.
k'nihovní zajištění závodního Ipodí1u obsahujidho také kmeno'vý vklad
spo'lečníka jest neplatné čís. 15307.
pro jev 'V Ů I e viz tam 'Ž e.
veřejná obchodní: zavá'z-al-li Se dřívější (b)'valý) veřejný spOlečník, který
se stal j-ediným majitelem firmy, vy-stoupivšímu veřej.nému společníku,
že ho odškodní, bude-li na něho do-kročeno na základě zákonného pěti-
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Jetého ručení (čl. 146 obell. zák.), jde o smluvní závazek
odkiádací výminkou (§§ 696, 897 obč. zák.) čís. 15151.

někdo ve skutečnosti veřejným s,polečn~kem veřejné
společnosti a jednal-Ii v této vlastno.sti za společnost, ručí
k osobě, která věděla o skutečném stavu, podle ustanovení čl
zák. čís. 15670.

byl-li

' a ozůstalostní viz' p o z Ů s tal D S t.
Sprav sColečné věci viz společen,st v í statků.
~, 2 ex. ř. může věřitel
_
vnucená: nemovitosti: pohledafVk~ ,podle ~ 120 Cl~..
i~ je odkázán na
uplatňovati přímo sporem proh vnucenelllU vSP:~VC1, 1~~ .
exekuční ,řízení rozv,rh~ové ;po~le § 12f :x; ~. ~ I~~,žiti pl~ění do 14 dnu
i vnucenému správci, zal ovane mu o P ne nI, Jes
pod exekucí čís. 15002.,
,.
k v m-áhání pohledávky zabyla-li exekuce vnucenou .spra;v~u za!1.alen~ sml~uv; a pře,ď zaplacením
jištěné k,nihovně před dOJednamm na]emn ,
. na'i'emného pokud jde
l
..
'h o pre
"dem, )'est
na]emne
'v dohoda"o ,zap
y acem
pro 'V,uuceného správce bez
o lhůty splatné rv dobe vnucene sprav,
účinkU čís. 15672. v
'1'
nezaplacení nwjemného zrušení
vnucený správce múze s7 d~ma ~a\lé6ro'Předmětu aniž by potřeboval
-nájemní smlouvy a vykhlzem ,nala o
J
schválení exekučního soudu Čl s. 15672.
,. v.
i
"
c
"
dl § 933 obč zák. platl 1 pn srn ouve
pro ~a~1t; l~U~o;~o~z~;~~n~l~~~,uP~tr:n prodloUž~ny, třeba .j mlčky, na plŤ.

podmíněný

Obchodili

v poměru
112 obeh.

zastupování: kdy ,nemůže likvidátor veřeJné obchodní společnosti zastu-

povati tuto společnost ve sporu čÍs. 15072.
likvidátor, jenž nemůže společnost zastupovati, přes to žalobu, .
aniž opatřil, aby se společnosti dostalo jiného zástupce, jest dán základ
žaloby pro zmatečnost podle § 529 čÍs. 2 c. ř. s. čís. 15072.
není zákonného předpisu, který by hránil zápisu vojenské osoby z povolání v činné službě ja'kn veřejného sp.olečníka oprávněného k zastupování veřejné obchodní společnosti čís. 15531.
exekuce: veřejný společník veřej,né obchodní sp.olečnosti nemůže žalovati podle § 37 ex. ř. -na ,nepřřpustnost exekuce proti této veřejné obchodní společnosti, i když tvrdí, že za-baverná -věc (pohledávka) jest
jeho vlastnictvím čís. 15246.
exekuční zástavní právo nabyté na :oMoku povinného jarlw veřejného
spOlečníka na vydání Hkvidač:ního podílu se vztahuje také na jeho peněŽJní hodnotu stanO'venou nálezem rozhodčích čÍs. 15497.
k čl. 126 obch. zák.; i bezvýsledná předchozí berní exekuce stačí; pokud
stačí i vážný 'Pokus o mobilární exekuci -č í s. 15560..
a vl. nař. čÍs. 251/35 a 77/36 sb. z. a .n. viz .o e z a m ěs t-n a,nL
likvidace? zrušení: byl-li na opověď druhého veřejného společ,níka vymazán zemřelý veřejný společník, bylo tímto zápisem vyznačeno zrušení společnosti, nebylo-li smlouvou ustanoveno, že společnost má dále
trva-ti s dědici zemřelého čís. 15267.
komanditní: změnou firmy -kupce jednotlivce v komanditní společnosti vznikl
nový právní podmět, na nějž přecházejí obchodní závazky kupce jednotlivce jen za předpokladů' § 1409 obč. zák. čís. 15151.
přijetí platů ve smyslI\.! čl. 165, odst 5 abch. zák jest tu jen tehdy, hy,l-li
komanditistovi vyplacen jeho společenský vklad v hotových penězích;
,nestačí, že vklad byl jen účetnicky převeden na jiné konto II téže společnosti čís. 15238.
v Z!účtování vildadu komanditisty .na jehlO dluh u komanditní společnosti
na běžném účtu jest spaHov'ati vrácení v k I a duč í s. 15472.
příležitostná: v súhlase ostatných spoloónikov k vystúpeniu jedného společ
níka z príležitos-rnej spolo,č,nosti bez zvláštnej likvidáde t-reba spatrovať jeho sprostenie zaviazanosti za dosial' nevyrovnané dlhy spoloč
.nosti čís. 14921.
Spolek (odborový svaz): právní poměr mezi nim a jeho sekretariátem čís. 15402.
polkud ručí sva:z, poskytující podle Srvý,e-h stanov svým členům právní oe-hranu
ve věcech p,mcovních poměrů, za útraty právního, zastoupení svého člena,
byl-li advokát k tomuto zasturpováJní vyzván sekretariátem svazorvým čís.
15402.
nastal-li zá'nik spolku teprve za sporu a byl-li spolek zastoupen ve spoi·u
advokátem nebo (v neadvokátsikém sporu) jinou nsobou vykáz.a,nou procesní plnou mocí, nepřestává býti spo-Jek stranou v rozepři čís. 15687.
Spoludlužník solidární viz s o I i d á r n o s t z á vaz k u, p o s t tl p.
Sp-oluporučník viz por u č 'n í k.
Spoluvlastnictví viz s p o leč e n s tví s t a t k ů.
Sp-oluzavinění poškozeného viz náhrada š-kody (§ 1304 o. z.), pojištěn-Í
pe,ns,ij,ní.
Spořitelna: z a mě s t n a n c i viz z ~ m ě s t n a n c i s P o ř i tel n y.
knižka vkladní viz tamže.
Spořitelní a záloženský spolek viz k níž k a v k I a d 11 í.

I

přijal-li

'

"

uj~dnáním gar~,nČrní lhůty c ~~ti 1;9č~~m konkludentním čís. 14987.
,naroku ze spravy lze se vz
. 'h
d ' k'ch "ze k vy'tkám )'ež
d"
b v 'v plfode]nw po mlo a ,
' ....
význam o)ozky vo' s'az,ene
bezodkladně po dojití zboží, nebude pn-o
nebudou ;Plsemne oznameny t'h' o innost k náhradě a odškodňovacl
hlíženo a že dodavatele neS 1 a p IV
dodávce čís. 15J58.
v' . 'b J r
v vrácena
šestiměsíční lhůtu § 933 obč. zák. jest poc~ta!l! ~5al8'4 vec
k opravě, od nového jejího dodání pc, op-ra:ve Cl S.
.
pojem napraviteLných vad čís. 15184.
v v'
adv
kdy může kupitel žádati zrušení kupní smlouvy, trebaze Jde o v .
snadno n~pravitelné čís. 1.~184.
.
. ku iteli že koupená 'nemovizamlčela-li obec ,~ři pr?dey n:~ovro~t~ z dŮ'vodu ochmny starobylého
tost jest ztíržena zasadnh z~p.ove i s:v prodané 'nemovitosti která opod-

~t:~l~~c~á~~~ ~!;~~g~ y~:l'~~ťm~~e~él sníž~l1í ~.platy ~ í s~ 15~:.

hlav-

domáhá-Ii se zalobce zru,šeni smlou:\;,y a, v:~pC~rl c~~~nlk~~žf~ ]nárok na
" předmětem sporu narfok na vrace,flJ,
,
5
~~~šení smlouvy jest jen rnáJrokem předurčujícím čís. 152,7 .

i
I

Správce pozůstalosti viz p o z Ů s t a los t.
_
úpadkové podstaty viz k O,fl k u r ,s;
_
vnucený viz spr ft v a ov n II cen a.
Sprave.ní záznamu viz k n i -h o v n í z á z n a m.
i· k'
.
i
r o s tře d k o vat e s a .
Sprostředkovatel VIZ s mou. v a s ,p
Stanovy družstva viz 59 ol e č e n s tv o'.,
'
Starobní pojištěni viz pojiště'~í soclal'~~'38 čís 291 sb. z. s. a vl. nař.
Stát: dvorský deKret z 2~. sr'~~~ce (§ 295 ex. ř.).
čís. 234/34 sb. z. a ,no ~lZ e x
v á t I I e alko smluvník v p:re.prejavy š!átnY~hh orbgáhnodv !h~tep~dlTI~:l~ ,~tU~i;~~ ~l:f písomne, ináč štát nevodzova'l11 srvoj' 'Ů o ,c o n e ,
,
zavazujú či S. 14913.,
~.' ' , daní v exek1;lóním ří'zeni soudberní úřad }ako zástupce státu pn vymaham
ním čís. 14934.
.
~
,
v' 1
. tato zástupcem státu a ne
platí-li stát dovolateh PO,?tOV~1 ~tp~onie nt~u'ao~ie nenařídil takový způsob plazmo'c.něncem dodavatelovym, les lZ~. en v', 15147
'h konta
Ci s . ·
t t
v u Slpontelny
v'
~'služ,ebního poměru posky nu a
cent,. am. neme"i' sve.o
zaměstnanec státu, ]ernuz ,bJ1-a pn zrusen~proto z"e vy'slov:ně prohlási-I, že
,
,-.;. . ho prernlO've resef'lvy,
.
-v~pomoc ve V~~I, Je
ěstnání podléhajícíhO pensijní .povtnnOS~l, lest pon~kdy ne.vst~UlPi a~ za,m. . . estli'že nedodržel této' -podmínky a stat byl proto
Vl-ne-n tuto vypomo ... vra t It1, 1

1327
1326
85
s ·est do rozhodnutí rekursniho
formáI.ni vady podle .§§k84 ,
:; r· ." lmá_H postižený možnost svoii
soudu o tom dovolacl re ur~ nep'np~st..ny,
stížnost uplatniti v dovolaclm nzem Cl s. 14927.
v

nucen jeho prémiovou reser,yu podle § 114 zák čís. 26/29 sb. z. a n. pře
nésti na ;nového nositele pojištění (Všeobecný pensijní ústav) čís. l5200.
platnosti převodu maje,tku, je-nž připadne Československému státu z úp,rav~
majetkových podstat nositelů pensijního pojištění podle čl. 275 rnlrove

smlouvy St. Ge,rmainstké na Všeobecný pensIjní ústav, 'nelze odporo'vati pro
nedostatek platného titulu j čl. 42 úmluvy ,čís. 60/26 sb. z. a n. obsahuje
všeobeoné a zásadní ustanovení o 'Všech pohledávkách, pokud

přešly

na

československý

stát ·neho osohu jím určenou čís. 15556.
i na uznání zástavního práva k zabraným věcem (§ 4 vlád. nař. -čís. 202/33
sb. z. a n.) jest žalovati stát čís. 15578.
stát jako nositel železnióního úr,azového zaa,paUení může s tím, jemuž zadal
práce, smluvně sjednati jen závazek, který by obsahově odpovídal předpisu
§ 47 úro zák.; pokud byly ujednány závaz,ky Ipřesahující míru závazků uložených osobám v § 47 úro zák., jest ujed'TIání takové neplat'né čís. 15679.
Statek střední velikosti (zák. čís. 68/08 z. z. čes.) viz p o z Ů s t a los t.
Statkoví úřednid (§ 73 náhr. ,zák. a zák čís. 130/21 sb. z. a -n.) viz p o z e mková refo,rma (náhradový zákon).
Státní dráha: z a rn ě s t n a n c i viz z a m ě s t TI a n ,c i že! e z TI i ční.
pozemkový úřad viz pozemková reforma.
zaměstnanec vi,z za'městnanec státni.
Stavba: odk;Jjzení sta,ve;ní z,řízeného s vyhradou odklizení na obecním pozemku se
svolením obce čís. 15205.
Stavební družstvo vh s'P o 1 e č e n s t v D S t a v e,b n í (b y t ov· é).
ruch: stavební družstvo viz společenstvo stavební, byt o v é.
usta'novenia zákona o stavebnom ruchu ty,kajúce sa sta'Vebných živnosti vzťahuJú 'sa aj na štátne stavby čís. 15104.
předpisy vlád. nařízení č. 160/34 sb. z. a '11. j'sou donucovacími před
pisy právními čís. 15403.
stavehní družstvo jest oprávněno dáti výlpověď z bytu členu družstvél.
jenž byl podle stanov povinen bytu »trva,le osobně užívati«, jestliž~ tak
nemůže činiti, Ipo.něvadž ,byl přeložen }ako státní úředník ,na j1né místo,
třebas v bytč tom nadále bydlela jeho rodina čís. 15438.
zmateČ"nost exekučn:Ího řízení, opomine-li soud doručiti ministerstvu so..,.
ciMní péče d() rukou finanóní prolkuratury usnesení o -povolení exekuce
nuceným zřízením zástavního práva na nemovitosti zatížené zákazem
zcizení a za.fíienÍ ve prospěch českoslovensl{ého státu (správy sociální
péče) poďle § 60 vlád. na.ř. o stave!bní'm ruchu čís. 191/2·1 sb. z. a n.·
čís. 15692.
.
řád: není tře1ba, aby schody v obytných domech (§ 69 zák. čís. 63/94 z. z"
mor.) 'tyly opatfeny žerděmi na Q'bou stranách é í s. 15459.
viz též vyvlastnění.
Stavení promlčení viz pro m 4 č e -ll í.
Stížnost: lhůty vaz lhůta.
uznal-Ii krajský soud SVOll příslušnost, 'tyť i jen tím, že rozhodl ve věcr
samé, nelze rozsudek ,napadati ,proto, že je příslušný soud okresní čís.
15280.
jde-Ii o to, zda k projednání rozepře ·byl příslušný soud mimoi'ádflý
(pracovní) nebo soud řádný, ,nelze užíti předpisu § 45, prvý odst. j. n.
čís. 15324.
výnimky ZO' všeobecných :predpiso\' o prípustnosti oopravných prost.riédkov vytvore.~é praxou pre štátny pozemkový úTad alko reprezentanta
verejnych záujmo'V pri prevá'dzaní po.zemkovej 'reformy, nemůžu byť
rozširované ila stra-ny, ktoré hája svoje súkrornné záujmy č' í s. 150t?6.
ve sporném

řízenj:

třebas byl pru nedostatek předpokladů § 515 c. ř. s. přípustný s a m os t a n Ý rekurs do rozhod:nutí prvého soudu, jímž nařízena byla oprava

v exekučním řízení:

.
. . , k n í viz tam ž e.
op r a v n e n I ,
o
~. sám
sobě jeho rekurs
nedostatek zpravení spoluvlastlllka o?uv,odnuJ~
o Yd"\
dražbě.
roti udělení příklepu, i kdyby byl J1'nym ~pusoben: zve e ,..o
jak~
~rušiti jest příklep celé nemovitosti, ,byla-~I, ne~1~~ost drazena
celek a podle týchž dražebních podmlllek Cl s. 1
.
v pracovních věcech viz pracovní soudy.

v nesporném řízení:
viz neS por n é říz e n i.
v konkursním řízení:

, . k n ,. v,·z o 'p r á vně n í k rek u ľ s u.
o.právncnJ
ve vyrovnacím řízení:

_
. h komisára aby dlžník do určitej doby zaplatiL
usnesenie. ~ylOv.nacle, o
. . ,h s rávcu a paušálny porplatok a!ebo zaIs,~l.I .od~:nu v~ro~n~~,~le~,ka~i odoprenia potvrdenia vyrovtento 'V UITCIteJ vyske ~ po
. podl'a § 58 odst. 1 č. 4 vyr. por., a
namia, treba pokladať za vyz,val11e. ~,
'
nie je prot.j nemu retkurz pnpustny Cl s. 15419.
ve vyrovnacím

řízení zemědělském

(vl.

nař. ČÍS.

76/36 sb. z. a n.)

o r á vně n í k n i viz op r á vně n í k rek u r s u. .
.. ,
odhadní
o Prekursu do usnesení, jimž zarnÍtn~ty ná~i!ky protI urcem
·e v druhé stolici vrchm soud c 1 s. ] 5433.
ce.ny roz110 dUJ

v knihovním řizeni:
~ . k
' iz O'P r á vně n í k rek u r s u.
oprávnetll
nI, v .
'
"
·est řÍ' usmý i po uplynutí třírekurs proti povo!em k~h~v~~ho ~:PI.~~bJyl_1i ~tfžo'Vatel dotčený kni:hov-

~í~ 1~2~rs:~e~:~v~ln§ o kn~o~,~i~ ·'usn~sení čís.

15399.

pozemkové reformě viz .p o zem k o var e for m a.
, soudu druhé
stížnost dovolací (na dovolací soud), stížnost do usnesem
stolice (odvolacíhD).

v

řizení sporném:

a n. platí i pro prac~vnÍ
ustanovení čl. I čís. 5 zák. čís: 2~1I3\ s~. ~., druhého soudu v otazce
soudy, aniž záleží. na tom, o jCllke roz o nu I
příslušnO'sti jde čís. 14855. Y
o
515 c ř s přípustný ,s a m 0třebas byl pro nedosta1ekďPr~,dPok~~~U s~udu jI~'ž· n~řízena byla oprava
s t a t .ll Ý r.ek.urs, dO' rO'Z'lO nu 1 prve..
do rozhndnutí rekUlfsní:h~
formální vady podle, §§ k84 , 85 ~;p~~t~} Jmá-,li ,pO'stižený možnost SVOJI
soudu o tom, dO'vot.aCl re ur;s nt;pn , .. ' ' 14927
stižnost uplatniti v dovobClm r~~e~1 c \:- ulQ:žen~ prvému soudu oprava
do usnese.TÍí rekursního soudu, JII?Ó by I 'h rekursu čís 15166.
vadnéhO' podpiSU žalobcova, ne'll1 ovo aCI o
.

·est

1329
1328

,otázce, z?a Jest y1l~dl:. § ?6~, odst. 6 c. ř. s. postoupiti námitky proti
~l~~soudm vypoyedl pnsl~snernu soudu, jest dovolací rekurs proti změ

V

nUJ1Clmu usnesem rekursmho soudu přípustný čÍs. 15209.

p~oti. usnesení 'Ů ,d vol a c í h o soudu, kterým byl rozsudek zrušen a
namlt~y~ protI mImosoudní výpovědi byly odmítnuty, jest rekurs pří
pustny Cl s. 15232.

byla-li věc neprávem zapsána do rejstříku pro věci nepatmé jest rekurs
cl,?, rozho,dnutí od,v0l?dho ~oudu, jenž odmítl žalobu, podle § 519 c. 1'. s.
'PrI!pustny, byla-ll vec projednána poďle předpisů o řádném řízení pro
okresní soudy čís. 15349.
jde o rozho~nu~í~ v otázce příslušnosti podle čl. I čís. 5 zák. čís. 251/34
sh~ z. a n., JestlIze odv?lad soud nevyhověl odvolání vytýkajícímu zmatec-nost podle § 477 ČIS. 3 C. ř. s. a uznal příslušnost prvního soudu
k rozhodnutí o žalobě čís. 15511.
přípustnost rekursu do usnesení odvolacího soudu jenž odmítl žalohu
zrušiv pro zmatečnost řízení i rozsudek .procesníh~ soudu čís. 15666.
zifušil-li odv91ací .soud kontumační rozsudek prvého soudu jednak z dů
vodu zm~teonoysh podle ,§ 477 ~ís: ~ c. ·ř. ,s: a. je5l-nak z důvodu § 471
CIS. y4.c. ;. s.! ze tu nem promeskam, a yratil-h vec prvému soudu, aby
o vec~ d~le Jednal a ~novu rozhodl" amž vyslovil, že v řízení má býti
pokmcovano teprve, az toto usneseni nabude právní moci není dalšího
'
opravného prostředku čís. 15701.
v exekučním řízení:

do rozhodnutí rekursního soudu v otázce náhrady za majetkovou újmu
podle § 394 ex. ř. jest dovolací rekurs il1epřípustný čís. 15022.
povol!l-Ii prv:i"v soud odklad exekuce, aniž ulnži'l povinnému jistotu rekursn} soud vsak n~ r~,k~,r.S v~~áhajícího ,:ěřitele uložil jistotu, jes't dovolaCI rekurs vymahajlclho ven tele do vyše jistoty nepřípustný čís .
15126.
.
i proti yu~n~sení rekursniho soudu vydanému podle § 114, odst. 2, ex. ř.
o zprostem dosavadního vnuceného správce a z'řízenÍ nového správce
jest dovolací rekurs nepřípustný čís. 15355.
'
výnimky zo všeobeoný'ch preQpisov o prípustnosti oprav;ný'ch prostried~
kov vytvorené praxou í})re štátny pozemkový úra-d alko reprezentanta
ver:-J'llých ,záujmov pri prevádza'ní pozemkovej reformy, nemóžu byť
rozslrovane na strany, ktoré hája svoje súkromné záujmy čís. 15066.
ve věci požárni náhrady viz tam ž e ..
v prozatímním opatření viz tam ž e.
v nesporném

řízení:

viz nesporné rlzenÍ.
v řízení O úpravě hrank (§ 850 o. z.): nelze si stěžovati do rozhodnutí soudu druhé stoHce ani po vydání zákona čis 100/31 sb. z. a n.
či s. 15361
ve vyrovnacím

řízeni zemědělském

(vl.

nař. čís.

76/36 sb. z. a n.)

proti usneseniu rekurzného súdu, ktorým bolo potvrdené usnesenie súdu
prvej stolice, vynesené o žiadosti o pnčatie zemedelského vyrovnacieho
pokračovania, rekurz nie je pr1pustný čís. 15391.
v pracovních věcech viz pracovní soudy.
:strana: v Ý s I ech jej i vi'z v Ý s'l ech str a n.
způ'sobilost býti stranou viz způsobilost ke sporu.
Stroje (§ 297 a) obč. zák.) viz ptrísluše·nství, dražba (§170 čís. 5 ex. ř.).

styk dětí s rodiči viz dít ě n e m a'll žel s k é.
Substituce fideikomisárÍti viz f i d e i k o m i s ár'll í s u b s t i t u c e.
Súčtovaci ústav čsl. viz dražba (§ 209 ex. ř.), exekuce (§ 1 ex. ř.).
Sudiště viz příslušnost.
Svaz německých nemocenských pojišťoven v čsl.' rep. viz r o z hod čís o u d.
_
odborový viz s p o -1 e k.
_
pojišťoven viz pojištění sociální.
Svéprávnost viz nes v e práv 11 )'.
Svěřenství (zák. čís. 179/24 sb. z. a 'n.): kto nadobudol ,podl'a § 3 majetok ,ddev
sverenský po fiduciárovi wko najbližší čakatel', nie je pO'vioo'!,' trpeť exekúciu, vedenú na tento majeto.k p,re dlhy zomrelého fiduciára na daniach a
sociá1.nych príspevkoch čís. 14943.
Svolení soudu poručenského, opatrovnického, exekučního viz por uče n s k ':l,
o pat 'f o v nic k Ý s o u d, s.p r á v a v n li cen á.
_
Státního pozemkového úřadu viz P' o z e 111 ok o v á r e for m a.
Syndikálni ručeni (zák. čís. 112/72 ř. z.): přijeti peněz (vymáhané pohled"vky)
soudním vykonavatelem v čas, kdy není činný jako výkonný orgán čís.
15470.
stranou ve smyslu § 1 zák Jest každá osoba, jíž soudcovský úřednť~ zpit:
sobli nějakou škodu u výkonu svého úřadu přestoupením úřední povmnosh
či s. 15662.
škoda, 'ktorú utrpel záložný veritel' tým, že výkonný orgán nesložil výťažok
dražby hnutel'ných vecí u súdu, ale vyplatil vymáhajúcemu veritel'ovi a dlžní-kovi, je predmetom syndikátneho ,nároku 'č í s. 15003.
porušenie úradných povinností v smysle § 1 precLpokladá obmysel'nosť alebo
nedbalost'; záikonom neodóvodne,né zadržovanie peňazí a: vkladných. k'nižiek,
zabavených v priebehu trestného pokračovania u oibvineného, v súdnom depozíte samo o sebe ešte nie je porušením úradnej povinnosti čís. 15715.
škoda viz n áh r-a d a š'k od y.

Tantíema .obratová: pojem ,č í s. 14946.
Tarif viz d op r a v a.
Testament viz p o říz e n í p o s 1e .cl 'll i.
Titul exekuční 'viz ex e k u c e.
Totožnost sporného předn1ětu viz r o z e p'Ť e r o z s o u z e II á, z ahá j e II á.
Tradice viz pře vod v 1 a s t n ic tv í.
Traktor: jehož benzinová nádrž ·nebyla zcela !\'Yprázdněna a jenž by'l pokryt olejovým mazem, jest ,předmětem hO'ř,lavým a vydaným ~ebezpečí Ipožáru,
o :němž platí domněnka čl. 90 § 3 žel. piepr.. ř. čís. 149;)4.
Trestní čin: námitka, Ž.,; se žalovaný nedopustil trestného činu (§ 506 tl'. zák.)
podle práva platného na Slovensku čís. 15226.
viz též v á z a 'n o s t s o udu.
Třetí: smlouva v jeho prospěch viz tamže.
i třetí může žalovati o {1IvčenÍ práva nebo právního poměru, má-li na jeho
bezodkladném zjištění právní zájem čís. 14f:)26.
nárok na ,náhradu škody ,podle § 874 o.bč. zák př~sluší paškoze·nému i Pl:0!~
osobě jsoucí mimo ..smluvní -poměr, došlo-U k Sjednání smlouvy pro JeJI
lsti'vé jednání anebo na její nátlak čís. 15'142.
exeikuei ,k vymo,žení nároku, by dlužník zaplatil peněžitou pohledávky o-sobě
třeti, jest vésti dle § 353 ex. ř. či s. 15208.
trefou osobou v smysle § 36 (4) zák. čÍs. 100/31 sb. z. a n. je každá osoba,
rozdielna od sťažovatel'a čís. 15542.
Tuzemsko: vyrovnání potvrzené soudem řišskoněmeckým nemá právní účinky pro
tuzemsko; dosavadní stav nehyl změněn ani německým vyrovnacím řádem
z 27. února 1935 R G. Bl. 1. či s. 15140.
Civiln! rozhodnuti XVIII.
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keď 5a .tuzemská a cudzozemská firma shodly na príslušností tuzemského

súdu, podrobily sa tým aj tuzemskému prá!Vll či s. 15445
~~tano'Vení § 3 (2) knnk. ř. se týká jen konkursu vy-hláš~ného v tuzemsku
cls.1508!.
viz též pfíslušnost (§ 111 j. n.).
účastník

nesporného
z. a n.).

řízení

viz

II

es por fl é

říz

e

fl

í (§ 6 zák. čís. 100/31 sb.

Uhražovací jistina viz dražba vnucená nemovitosti.
úlevy zemědělcům (vl. nař. čís. 250/35 sb. z.a n.) viz zem ě děl e c
--:- !1ezaměstn~ný.m (vl. ..Dař. ,čís. 251/35 ~sb. z. a n.) viz ne z a ~ ě s t II a oll í.
Ulozeru na soude VIZ soJ. o z e II 1 n a s o II de.
na poště viz do r II Č e II í.
úmluva viz sml o II v a.
1!mořovaci řízeni viz exekuce (§ 331 ex. ř.).
Upadce viz op r á V.TI

ě oll

í k rek II r s ll, k o n k

-ll

r s.

úpadek viz konkurs.
úplata zakázaná v,iz och r a·ll a n á j e m c ů.
Úprava pa,cht?,vného při ,zcmčděls~)'ch pachtech (vl. nař. čÍs. 164/33): oprávnenosí namku arendatora na upravu arendovného nemaže byť riešená v 'SIpornom pokračovaní čís. 15711.
p? ~,plynutí :le!1o,ty určenej v § 5, (2:) do arendy dávajúci nemaže už vzniesť
namletky protI uprave arendovneho, up'Iatnenej a-rendátnrom čís. 15711
vl. nař. čís. 272/34 sb. z. a 11.: ·o~námení (dopis) pachtýřovo, kterým Žádá
p~~:pa~htovate~e o slevu pachtoyneho, musí obsahovati i pří pachtu hospoda:rskych cel'ku (velkostatku) vsechny potřebné údaje (místní ·označení vymeru a druh pěstovaných Ip'lod1n) v příčině jednotlivých zpachtova-nýcI; pozemků zvlášť čí '8.

15323.

úprava placení pohledávek zemědělců. nezaměstnaných (vl. nař. 6s. 250/35
.
a .251./35 s'b. z. a n.) viz zem ě děl c i, ,fl e z a m ě s t n a n í.
Uraz V]Z aut:om·Ů'bi'lový záko'n, náhrada škody, pojištěn'i
sm:luvl1l.
úrazové pojištění dělnické viz po j i š t ě :11 í ú r a z o v é.
Určovací žaloba viz ž a'l ob a u rč o v a c í.
Oroky: smluvily-li strany ve vy~konatelném ,notářském spise splatnost celého. dluhu
i '~:~ případ prodle~~ dlužníků s placením úroku, jichž platební -lhůty byly
urc:.lt~ sml~veuy, ~ta'Cl p~o ,~ov,o'i~:?1 ,exekuce, t~rdí~1i vymáhající věřitel v exe..;
kucmm nav·rhu, ze pOVl11111 dluzl uroiky; pov1'll'nym nálezí ,provésti sporem
po.dle § 36 ex. ř. důkaz ·0 tom, že p1,nili své závazky chtějí-li ·si vymo.ci zastavení exekuce čís. 14850.
'
z~'ko.nný, 'nárok, na úroky ~ prodlení v případě ·nédodržení platební'ch lhůt
ll'Je~nan~~h smlrem o hla:vmm dluhu nepomíjí, i když nebyl ve smíru zvláště
vytcen Cl s. 14895.
promlčení úroků zajištěných ex,ekllč·ním právem zástavním v knize pozemkové zároveň s vyko,nate],nou pohledávkou čís. 14981.
úroky z opozdenia z tej časti pOhl'adávky, ktorá prirpadá na účtovanú dařl
z ,obratu, možno požadovat' a prilSúdiť len odo dňa skutoór.éhc zarplatenia
pohl"adávky čj s. 15318.
dlužník nepoza'stavnval ú,:okovou doložku na fakturách, nelze vyz toho,
VOZ?'V3ItJ leho souhlas .s touto doloz'kou, ledaže jde o dlo.uho-Ieté obchodní
spojení a vědomost dluž'níkovu, že při překročení platebních lhůt se počítají
úroky z prodIení v určité výši čís. 15609.
a dražba viz dražba (§ 216 posl. odst. ex. ř.).
úřad pozemkový viz p o zem k o v á r e for m a.
OřednÍ'k statkový viz s t a tik o v í ú ř e dní c i.
státní, železniční 'viz z a m ě s t·n a n e c stá t n í, žel e z :fl i ční.
jinak viz z a m ě s t n a n c i.

.ž:

Usnesení soudní: do ruč e n í viz tam ž e.
_
lhůta k opravnému prostředku viz tam ž e.
_
stížnost viz tam ž e.
úsporná opatření personální (zák. čís. 204/32 sb. z. a n.): vztahují se i na za~ěst
nance hospodářských podniků obec.ních čís .. 15557.
nevzfahujú sa (§§ 12, 13) na odrpočivné a zaopatrovacie požitky, ktorých
plateníe prevza\1 štát (štMny pozemkový úrad) kúpnou smluvou pri 'PTe vzati vel'kého majetku pozemkového čís. 14916.
ústav peněžní víz .knížka vkladní.
_
pensijní všeobecný víz .p o j i š t ě ofl í pen s i j n í.
_
súčiovací čes,koslovenský viz ex e k u c e (§ 1 ex. ř.), dra ž b a (§ 209
ex. ř.).
Ustoupeni od smlouvy (§§ 918 a násl. o. z.) viz s m I o u v a.
.
ústředí .odborové orgarusace viz pod rp o r a v 11 e z a mě s t.ll a·n o s t 1.
ústřední svaz zaměstnanců pojišťoven vi'l z a m ě s t n a n e c poj i š ť o v n y.
Usus fructus viz požívací právo.
ú,traty: odměna advokáta viz advokát.
,
y
.. ,
,
_
nález rozhodčího soudu podle § 11, odst. 2 zalmna
smlouv~. POJlšťovaC:l
čís. 501/17 ř. z. o útratách není exekučním titulem ,podle § 1 CIS. 16 ex. r.
či s. 15129.
Uvedení v omyl viz o myL
Uznání dluhu: uz.nání pravosti pohledá-vky vuči -nepoctivému postupníkovi není
účinn'é a netvoří samostatný zavarzovaci důvod čís. 14956.
.
uZi11ání poh\ledávky postoupeným dlužníkem vuči poctivému '~ostupníku l~
samostat.ným zavazovací-m důvodem, hojí nedostatky 'poMedavky. v dob:
postupu a je pro 'P'Ů'stoupe·ného dlužníka závazné i tehdy, jde-li o fmgova'ne
pohledávky č i's. 14968.
uznání pohledáv:ky z dodání zboží postoupeným dlužníkem vuči postupníkovi:; účin na promlčení čís, 15626.
otcovství viz otec nema'nželský.

°

Vada f.ormální viz op r a va pod I e §§ 84, 85 c. ř. s.
_
testamentu a přidělení úlohy žalobce příhlásivšímu se z něho dědici viz P ',1_
zustalost.
řízení viz d o vol á ll. í, o d vol á.ll í.
zboží viz sprá'va pro v·ady.
Válečná půjčka viz p ů j čka v á1 e č n á.
Valná hromada družstva, společn,osti s r. o., akciové viz spo,leč e n s t v o výr o b!ll í a h o s pod á ř s k é, s pol e č n o s t -s r. o .., s p ol e č,n ost a k c i o v á.
Valod-sace viz měn a.
Valuta viz mě 11 a.
Vázanost soudu: us,nesením exekučního 'soudu, jímž byl zamítnut návrh povinného
na vyloučení věci z exekuce pO'dle § 251 čís. 6 ex. ř., je soud v~zán při ",!yřízení stejného· ,návrhu na vyloučení z téhož důvodu, nebyly-II up~atneny
nové skutečnosti, opodstatňující závěr, ž·e jde o věci uvedené v § 251 čís. 6
ex. ř. Č i-s. 15006.
,
i když oba ž-al,ovaní byli trestním so·udem odsouzeni pro trestnÍ' činy. spachaný .na žalobci, může "jeden z nich v ;:ivHnírn spor~ o ynáhrad~ Skyo?,?'
dokaz'ovati, že zranění žalobcovo bylo zpusobeno druhym za:lovamym Cl.,.
15073.
. .
vázanost procesního soudu pravop.\atným usnesením o zabavení zažalovane
pohledávky přikázáné k vybrání čís. 15244.
.
.
civilní soud jest vázán zjištěním trestního soudu i tenkráte, lde-ll o, souv~ľo
mO,právní nároky kýmkoliv a proh komukoliv odv,ozované z trestneho emu,
jehož se týká od-suzující rozsudek čís. 15362.
84'
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soudy jsou Yazany pravoplatnými výměr:y správních ÚV d'
~t
n.epodléh~ poji,stné povinnosti čís. -15290.
.
fa ll, ze zame:;.!lanec
v

nadny, sud ni~.

fn~~?~~~

"

•

poyolaný preskúmaf správ.nost' v~'meru Úradovne vše~~~~~~~o Č ~~~a~~92~.orým bol zamietnutý nárok Lamestnanca na

j;

,pr!~lá;sením zame:stna~ca '~ poisteniu 'P,odl'a vl. nar. čÍs. 16/23 sb. z. a n. a
p~lJ~hm ho, k Ir:01ste-nlU ys~ob. ~enz. ustavom je otázka povinnosti k pen-

zlJ~emu pOlsten.1ll - P?klal ~a.. ty-ka doby, na ktorú sa prihlásenie a prijatie
.y~zt~llOVfrlo - 1 pre sudy zavazne vyriešená čís. 15070
.
Vedlejs1 zavazky viz dra ž b a (§ 216, posl. odst. ex ř) II II p' o t e k' I
..
závod viz f i I i á 1,k a.
. . 1.J
' a {a II C II I.

Versio in ren~ (§ }~41 o'v z.): přt:dpokl9dem tohoto předpIsu Jest, že ,bylo upotře
ben? CI Zl vecI. k ,uzltku Jmeho, pn čemž ten, kdo byl tím na svém ma etku
zkracen, nemel umysl JednatJ ve prospěch toho komu 'e z I'eh JedJ . .
dostalo prospěcl
t"
y,
"
ti
Onanl
•
I
1U a JIZ pnmo, at nepřímo skrze třeh osobu C I s 15634
brlo-1r,po~.1Z.I~o, stavebního dříví k stavbe domu, jehož uživatelem n~b I vla'st,l11k, ?ybrz JI?a, osoba,. ?yl? upotřebe·no starvehnlho dříví ve ,prospě{h toho,
fgg31~st povinen hradlh na:klady udržování domu v uživatelném stavu čís,
Y.

nárok ,na náhradu za použitie ve ci neprislt.ícha jej bývalému vlastníkovi ked'
tento. vec predal a. kt~pite!'ovi .?~ovzda,l, a Je u pit e l' použil vec v 'Pro~pech
trete] osoby (verslO ln rem) CI s. 14917.
Veřejná nemocnice viz ,n e m -o c'll i c e.
obch-odní společnost vi,z s pol e Č'll o s t v e ř e J' n á ob cl' d ~ ,
VeYe' , k.h
.
,lOJI 1.
~ ~n~ 01 ,Y VI~ Je n i h o v n í p o zná m 'k a, kn i h o v n í řád.
VereJny ol'gan VIZ dra ž b a v n II cell á 'll e m ,o v i t o s f i
Věci bagatelní viz n e pat r n é věc i.
.
feriální viz prázdniny soudní.
Věcná nepříslušnost viz pří s I u š n o s t.
Věno: ,.,":rác:n! věna :řízeného ~bez nob:~ského spisu a manželi odevzdaného lze'
zadalI Jen za preclpo,~ladu uvedenych v §§ 1229 J?64 1?66 b' ' k "
15193.
' - , ...
o c. za . Cl s.
a odpůrčÍ nárok viz tamže,
Věřitel hypotekárni viz h y pot e k a d l' a ž b a
z á s t a'V n í p r á v o.
'
V II tl C e oll á II e m o v i t o s t i,
pozůstalostní viz 'P o z ů s t a los t.
vymáhajkí viz e x e k u C e.
Vinku1ac~: pojistky jest smlouvou ve prospěch třetího -§ 88
15145.
k'l1lzky vkladní viz k'll í ž k a v k I a dní.
( 1 o. z.) čís,
V.klad knihovní viz k n i h o v 11 í v k ,I ad.
komanditisty yj,z spo:lečnost komandit-ní
k -~abytí vla~t?i~tví 'ke vk!adu,yu poštovní sPořiteiny vkladatelem se vyžadUJe odevzdanr la~ 'V~lyadl11 kmzky) tark i průkazního lístku čís. 14897,
ko~u ;byla vkladm kmzka odevzdana, jako záruka na dluh může se domáhatI vyplaty vkladu na tuto knížku čís. 15119,
I
~
Vkladní knížka viz ik 11 í ž k a v k I a d -n í.
Vlastni~tví: n!lbytí jeho: p'řevodem viz ,p 'ř e vod v I a s tni c tví
JInak VIZ 'n aby t í 'V.J a s t ,n i c tví.
.
náhrada ško.dy p,od.dolováním viz hory.
s~oluvlastllIctvl

VIZ

společ,enství statků

vyhrada vlastnictví viz tamže
.
žya.ly.o'?a zá'p.ůrč1, konfesor-ní vi~ tamže.
~eael-I,I vydrazltel.nem,ovito5!i při, dražbě, že stroje odhadnuté jak'o příslu
S~I1S:yl a s ne~1D'~ltostr prodav~ne, nejsou zaplaceny a že prodat-el vyhradil
SI.pl~VO vla~t!11c~e do z~pl,acelll, mu~í mu stroje vydati, j když exekuční ko~11sa,r prohl~SI'I, ze prodava s nemovItostí i stmJe čís. 15703
Vnucena drazba VIZ dra ž b a v n u cen á.
.

správa viz spr á V a v n II cen á.
Vnucené zřizet1Í práva zástavního viz z á s t a v n í :p r á v o v n u cen é.
Voda: ,kdy nejde o vodni družstvo ve smyslu vodní'ho zákona čís. 15343.
soudy jsou oprávněny i povinny samostatně posuzovati právní povahu vodovodního družstva, i když by.lo sdružení správním úřadem uznáno podle
§ 56 vod. zák čís. 15343.
vodni d-ruzstva jsou postavena ,na roveň org~nům ve smyslu 2. odstavce § GO
vlád. nař. čís. 8/28 čís, 15668.
viz též pořad práva, dražba (§§ 172,216 čís. 2' ex. ř,).
V.odní . '. viz vod a.
Všeobecná veřejná nemocnice viz 11 e moc TI i c e.
Všeobecný pensijní ústav viz poj i: Š t ě 'll í pen s i j n í.
Vme poslední viz .p o·ř i z e oll í P o s led n í.
projev viz pro jev v ů I e.
Výbavné viz poj'ištění pensijní (§ 185 zák čís. 26/29),
Vybavovací žaloba viz žalob a pod I e § 37 ex. ř.
Výbory závodní viz z á vod n í v Ý bor y.
Vybrání pohledávky viz při k á z á n í po h:l e dá v k y k vy b r á.ll í.
Vydražitel viz dra ž b a.
Vydržení: služebnosti má obsahově stejné předpoklady jak ve sporu o žalobě
zápůrd, tak i ve sporu o žalobě na ochranu služehnosti (konfesorní žalobě)
čís.

15377.

Vyhlášení konkursu viz k o '11 k II r s.
Výhoda nedovolená viz vyrovná.ní.
Výhrada vlastnictví: pro.datel, který z dŮVOdu v~'hrady práva vlastnického vzal pro ..
danou věc zpět, neujednav nic jiného, odstoupil tím od smlouvy a může
na kupiteli žádati náhradu škody, způsobené zaviněným nesplněním
kupní smlouvy; zavinění kupitelovo záleží v tom, že nedostál platebním
závazkům, převzat)'m ,kupní smlouvou; jde-li o obchody podle úbch.odního zákona, má :pro datel ,náWk 'l1a náhradu skutečné škony a ušlého
zisku, tudíž .na náhradu rozdílu mezi ujednanou kupní cenou a obec-nou
hodnotou 'věci v době vrácení čís. 15138.
uplatnění výhrady vlastnického ,práva prodatelem znamená odstup od
smlouvy jen tehdy, není-li pochybnosti o jeho vůH k tomu směřující;
proti nároku na vydáni věci z důvodu vyhrazeného vlastnictví nelze
namítati započtením vzájemnou pohledávku kupitelovu dosud ,neliikvidni
čís. 15611.
věděl..JJj vydražitel

nemovitosti 'Při dražbě, že stroje odhadnuté jako pří
slušenství a s nemovitostí prodávané ,nejsou zaplaceny a že pro datel si
vyhradil ,právo v,lastnické do za'placení, musí mu stroje vydati, i když
exekuční komisař pwhlásH, že prodává s nemovitostí i stroje 'č í s. 15703.
viz též vyrovnání.
Vyhrůžka: .nárok na náhradu Šlkody podle § 874 obč. zák přísluší poškoze.nému
i proti osobě jsoucí mimo smluvní poměr, došlo-H k sjednání smlouvy pro
jej{ lstivé jednání anebo na její nátlak čís. 15142.
Výchovné' viz pen s e.
Vyjevovací přísaha viz p-ř'í s a 'h a vyj e v o v a c í.
Výkaz nedoplatků viz dra ž b a vn u cen á n e m ,o v i t o s t i (§ 210 ex. ř.).
Vyklizení: nelze povoliti vyklizení ideální části nemovitosti čís. 15260.
'lrnihovní vlastník ,domu se nemůže domáhati jeho vyklizení na tom, ,kdo od
něho dům koupil a do něho s.e nastěhoval čís. 15480,
podal-li zaměst.nanec .obce do rozhodnuti disciplinární ikomise, na zák,ladě
něhož byl usnesením obec. zastupitelstva ze služeb obce propuštěn, opravný
prostředek, jenž v době skončeni sporu na vyklizení naturálního bytu nebyl
ještě vyřízen" jest i žaloba na vy-klizení ;naturá,lního bytu předčasná ČÍS.
15482.

viz též s m I o u v a 'n á j e m n í (§ 1118 o. z.).
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Vykonatelnost: c i z.o- zem s k é h o
(§§ 79 a násl. ex. ř.).

ex e k II

Č ,fl

í hot i t

II

I II

viz

ex e k

tl

Ce

Vykonavatel posledni vůle: urči'l-!i zůs-tavitel určitou částku vYlkonavateli poslední
vů.Je a zároveň dědici s tím, by z úrokl! udržoval jeho hrob a ještě za svého
života určN částku tu pod touto pOdminkou třetí osobě, jde o příkaz podle
§§ 695 a 709 obč. zák; jeho předmětem jsou peníze, jež musí býti podle
§ 158 nesp. pat. zajištěny, nehylo-li zajištění prominuto nebo nezřekli-li se
ho účastníci pozústalostního řízení ·Čí s. 14962.
Vyloučení věci z exekuce viz ex e k II C e (§ 251 ex. ř.).
Vylučovací žaloba viz žalo b a p o dI e § 37 ex. ř.

Vymáhající

věřitel

viz e x e k II C e.
§ 3 a1im. zák. není poskytování

Výměnek: podporou podle

výměnku, jež jest jen
smluvní povinnosti 'P'řevzaté smlouvou odstupní ujednanou před
účinností alime.ntač,ního 'zá:kona čís. 14841.
'
Vynález viz pat e nt.
plněním

Vynaložení nákladu (§ 1042 o. z.) viz

ft á khd.
z nájmu: 1h ů t y viz I h ů t a.
po ,podání námitek nemůže býti v~pověď vzata zpět bez svolení vypovídaného, .Ieda že se vzdá vypovídající ,nároku;iProhlášením, že ustupuje od vÝJpovědi, vzdává se vypovídající žalobniho nároku čís. 14947.
vymáhající strana poda'la 'listinný důkaz podle § 565 odst. 3 a 4 c. ř. s.
předložila-li opis mimosoudní výlpovědi, z~páteČJ1í H~tek podepsaný vy~
povídaným a dopis podepsél'ný vJlpovÍda,ným v němž prohlašuje že výpověd' nebere na vědomí či s. 15007.'
,
a tíJ?, že pře.dložila opis výpovědi s potvrzením advokáta, že opis souhlasl s prvoplsem, a zpáteční Hstek opatřený podpisem povinné, i když
ze zpátečního lístku není patrný obsah dopisu, jehož se týká ,č í s. 15127.
člen stavební-ho družstva může v námitkách proti mimosoudní výpovědi dané mu z důvodu zt.ráty členství vyloučením uplatnirti' neplatnost
vyloučení čís. 15030.
sporné řízení ve věcech Tlájemnkh ,lze zahájiti jen tehdy, byla-li tu v)r'povčd' z nájmu; nebylo-Ii jí, nutno odmítnouti podané námitky a ZnIšiti provedené řízeni pro zmatečnost podle § 477 čís. 6 c. ř. s.; byly-li
podané námitky zase zpčtvzaty, zruší se jen provedené řízení či s. 15074.
byla-li dána z téhož nájemniho ,předmětu k témU'ž termí,nu dvojí výpov~ď (mimosoudní a soudní) a proti obojí výpovědi byly podány mi-,
ml rky, nutno druhou výpověď pro překážku zahájeného 'Sporu z moci
úřadu odmítnouti, a to i v opravných stoncích č (8. 15116.
mimosou~ní projev Lpl~Ů'pachtovatellův, že pachtoV1ní smlouvu zrušuje
z důvodu § 1118 o!bč. zák., není výpovědí podle §§ 562, 565 c. ř. s. a
nemůže býti podkiladem k zavedení sporného řízení podle § 571 c. ř. s.
čís. 15232.
námitky podané proti mimosoudní výpovědi u nepHslušného soudu nel,ze
postoupiti příslušnému soudu ,podle § 261, odst. 6 c. ř. -s. čís. 15209.
Š'lo . . li o t. zv. hostinec s rybo,lovem a vypovidanému ná'jemci .tato . okolnost byla známa, neni výpověď z nájmu neurčitá, 'nebylo-li v ,ní uvedeno, že mimo místnost ,není vypovídáno též právo rybolovu 'Č i s. 15234.
k exekuónÍm titulům uvedeným v § 575, odst. 3 c. ř. s. náleží také rozsudek vydaný o ža'lobě podle § 1 HS obč. zák. čís. 15328.
.neúčinnost mimosoudní výpovědi dané vypovídající stranou pod podm1nkou přijetí vypovídanou stranou čís. 15331.
~ta~ební družstvo jest Ů'p~ávněna ,dáti výpověď z bytu členu družstva,
lenz byl podle stanov pOVlllen bytu »trvale osobně uŽÍvati« jestliže tak
nemůže činiti, poněvadž byrI přeložen jako státní úředník n~ jiné místo
třebas v bytě tom ,nadMe ,bydlela jeho rodina čís. 15438.
'
z poměru domovnického viz d o m o y n í c i.

Výpověď

-

ze služebního poměru: soukromého zaměstna·n,ce (zák. čís. 154í
34 sb. z. a n.) viz zaměstnanec soukromy.
_
jinak viz sml o u v a s I uže b II í.
Výrobní a hospodářské společenstvo ví,z s p o 'Í e č e'll s t v o výr o b n í a h o spodářské,

V rovnání: postoupil-li vyrovnací dlul.ník před zah,áje.ní~. vyroynání sVéy, P?hleY
dávky k zajištění (krytí) poh{e-dávky v~rov,naclh? yentele, Jest ;r~p.oClstl vyrovnací kvotu z celé ,pohledávky v dobe vyrovnaTI1 nezapravene Cl s. 15044.
nejistota, zda a pokud vyrovnací věřite-l není kry~t placením ~a ~áJkladě o~~
děJ.ovacího prá'va, neopravňuje V~f,ov,?a:CÍ~? dluzmka ke slazenI vy-rovna'\...l
splátky na soudě podle § 1425 obe. zak. e I s. 15044.
vyrovnání potvrzené sQudem říšsko~n~meck~m ynemá .právní účinky P:9 tuzems<ko. dosavadní stav nebyl zmenen am nemeokym vyrov,naclm radem
z 27. ú~ora 1935 R. O. Bl. I. čís. 15140.
.
z úřadu nelze přihlédnouti Je tomu, že zažalovaná pohle~á~ka, pak,~d _pre_
vyšovala vyrov,nací kvotu, zanikla pr~vOrPla~ným vy~o~!la?lml trebaze "tato
skutečnost byla zřejmá z vyrovnaclch SpISU, 'byl..:h JimI pn~ved~:n d,ukaz
o ji,né skutečnosti; lhostejno, že žalovaný uzna:1 ve vyrovnaclm nzem zažalovanou pohledávku čís. 15325.

vyr.

ř. čís.

337/14

ř.

z.:

§ 47: jde o zvláštní 'nedovole.nou výhodu !podle § 47 Vyf. ,řá~u, UČ,ina-li vyrovnací věřitel svůj souhlas s Vy!rovnánim závislým na sjedn~nl ku~n,1 smlouvy
s vyrovnacím dlužníkem znamenající pro ně'ho hmotnou vyhodu Cl s. 15206.
umluva o _ jinak nedovolených - }vl~štn!~~ ~ýhod~ch není ~yloučen..a
u věřite-Jů, jimž přísluší nárok iI1a yylo:lcem v(ventel,u s vyhradQu :prava. vIa~}
nického až do úplného zwplacem); Jde vsak? u,mluvu ne:~latnou, )e.sthze
se vě'řiteol, jenž ,prodal zboží s výhradou vlas!mctv~.yvyrovnacn~u dlu~mk~vl~
vzdal této výhrady za to, že kupní cena byla za]1stena rukoJemstvllli tretl
osoby sJílbi'6 při tom hlasovati pro vyrovnání é í s. 15564..
' ,
§ 53 '(4): předpokladem žaloby jest příčinná souvislos"t ,meZI .hlasovamm
vě-řitele, jehož pohledávka za ručitelef!1 aneb? .spoludluzmkem
kryta" a
mezi nemožností zaviněnou vymvnaclm dhlz~lkem, alby se mClte! nebo
spoludluž,ník zúčastni'1 vyrovnacího ří:zení ,č í s. 15492.
"
. ,
§ 57: závazek rukojmí zaruČÍ'všího se za splnění vy.fo~naCI l~v~ty .nezamk~
zásadně tím, že vyrovnací věřitel uje~dnal s vy~o~n3l~lnl dl,?zrlllkem soudm
smír o poh'ledávce obživlé pro n,espvl~ení vyr?vnam Cl s. ,15885. " ,v
nejistota, zda a pokud vyrovnacl ven tel H.e:nl kry! Flacemm r:;a ~aklade od~
dčluvacího práva neopravií.uje vyrovnaclho dluzmka ke sJ,ozem vyrovnac l
splátky ,na soudě 'podle § 1425 obč. zák. či s·v 1504~.
,
... '
byl<l.-rli vyrovnací splátka již splatna a u.platnovw~-h ;ryrovna~l dh:zmk za~
počteni teprve dopisem pozdější doby, nehylo zapoctem uplatneno vcas podle
~ 57 vyr. ř. ja:ko zaplacení splátky'č í s. 15046.

y:.

Vyf.

ř. čís.

64/31 sb. z. a n.:

§ 10: Jsou..,li splněny další. předp?klady uvedené v § 4? čís. 2 konl~. ř., jest
pohledáv:ka ze smlouvy, s]edna:na v mezích § 10 vyr. radu, pohledavkou za
podstatou čís. 15045.
,
v'
,
. v'
y'
"
,
'l" "
,',,_
§ 11: zahájením vyrovnaClho nzem o ]meJll dl:uz.,nl~ove . ~e,p~omcem
.
ani, ne
přerušuje, ani nestaví; stavení prom1č,eni n.ast~va le!l' pTl'hJasv~?u pohle:?a~1{y
k vyrovnacímu řízení; je ?e;o,zh~d~e, z ta~eho duvodu ventel ,ne'PnhlasIi
svou poh'ledáv!ku k vyrovnafl.l dluzmkovu Cl s. 15078.
.
'
.' ~
§ 54: po'žaduje-H věJitel na vyrov,nacím dlužníku za:placem po?led,~vk~, J1z
dlužník neuznává' a již ani v seznamu .pohJI~d~v~k, ve vY,rov~na-cIm rtzem, neuvedl, maje za to, že zanikla, jest vymvnaCl oIuzmk opra'Vnen podle obdoby
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od ka'ždého dlžníka - vynímajúc ~1~kvótu; veritel' má pravo pozadovat, č 76-/36 sb. z. a n.) _ úplnú mmlrozveden5rch manzelov (§ 13 vl. ~ar. : '
v'
15476
málnu kvótu až do zap'latenia cele] pohla~avkY Cl s .. t s
(§ 216 ex. ř.).
,
. d
Vba vnucena nemOVl o
,
Výsadní zástavní pravo VIZ r a z
ro Hpad »dočasného zastaven~«
Vysazení z práce: vzdal-li se zamestn~ne~ m~dhd~ b~l-li vysazen z práce skutecpodniku, pozbyl .nároku na .mz. u Je-no ~bm~zením čís. 15037,
ným zastavením provozu, mkohv Jeh
I
použíti nešlo-li o pro-puš.předpisu § 22 zák čís. 330/21 sb. z. .od ~~:)e ze za~ěstnání jednostrantěnÍ' člena~ závodního výboru (jeho .na ua ~me obousŤl'a.n nou dohodou či s.
ným aktem, n5rbrž o jeho vysazem z prac
,

§ 54, třetí odstavec, vyr. ř. složiti na soudě splátky vyrovnací kvoty připa
dající na spomou pohledávku, obává-Ii se následků nezaplacení kvoty vyrovnací, kdyby by'l-a pohledávka soudem uznána za existentní čís. 15077.
§ 60 (2): předpokladem žaloby jest příčinná souvislost mezi hlasováním
věřitele, jehož pohledávka za ručitelem a,nebo spoludlužníkem je kryta, a
mezi ,nemožností zaviněnou vyrov.nacím dlužníkem, aby se ručitel -nebo spoludluž'ník zúčastnil vyrovnacího řízení čís. 15492.
§ 63: vymáhání vyrovnacích splátek na vyrov.nacím ručiteli čís. 1538d.
kdy a kterých vyrovnacích splátek se může vyrav/nad věřitel domáhati na
vyrovnacím ručiteli exekucí podlle § 63 vyr. ř. a kdy a kterých splátek žalobou čís. 153-80.
§ 64 (65): k ukončení ,neho zastavení vyrovnaclho řízení nelze při povoleni
exekuce proti úpadci ,přihHžeti z ,úřadu čís. 15189.
§ 67: požaduje-li věřitelI na vy~Gvnacím dlužnrku zaplacení ·pohiedávky, již
dlužník neuznárvá a již ani v seznamu pohledávek ve vyrov,nacím rízení neuvedl, maje za to, že zanikla, jest vyrovnací dlužník .oprávněn podle obdoby
§ 54, třetí odstavec, vyr. ř. složiti, na s'oudě splátky vyrovnací kvoty :připa
dající na s,po'mou pohledávku, obává-!Ji se následku nezaplacení kvoty vyrovnací, kdy,by byla pohledávka soudem uznána za existentní čís. 15077.
útraty upomínky nenáležejí k vyrovnací kvotě a nenastává proto, nebyly-li
zaplaceny, účinek v předpisu tom uvedený čís. 15348.
ztráta lhi'it pro nesplnění vyrovnání vyr,ovlnacÍm dlužní·kern 'nastává proti vyrovnacímu ručiteli jen, když to bylo zvlášť li'jednáno čís. 15380.
útraty upomínky a úroky za dobu od splatnosti jednotlivých splátek na vyrovnací kvotu do zaplace,nÍ těchto splátek v dodatečné lhůtě nejsou :před
mětem vyrovnání; nezapla,cení jich nemá úči,nky nesplněného vyrov,náni
čís. 15396.
úmysl dlužníka za;p>Jatiti jen vyrovnací splátku lze projevi,ti i konkludentně
(§ 863 obč. zák.) či s. 15396.
dlužník je tímto předpisem chráJně'll jen v případech, kde ,placení věřiteli, ne-·
došlo včas bez dlužníkova zavinění čís. 15397,
vyrovnacího dlužníka stí'hají následky nespl'nění potvrzeného vyrovnáni, nezaplatil-4i přes upomínku maljící náležitosti § 67 vyr, ř, splatnou vyrovnací
splátku, třebaže vyrovnací věřitel v upomínacím dopise vedle výzvy k splnění
vyrov·nánÍ poukáza!1 zřejmě omyrlně na nezaplacení splátky za jinou dobu
čís. 15474.
závazek rukojmí zaručivšího se za splnění vyrovnací 'kvoty ,nezani.ká zásadně tím, že vyrovnací véřitel ujedna;! s vyrovllélcím dlužníkem soudní smír
o pohledávce o'bživlé pro nesplnění vyrovnání čís. 15585.
zemědělské

(vl.

nař. čís.

76/36 sb. z. a n.):

o rekursu do usnesení v zemědělském vyrov,nacírn říze·ní, jímž byly zamítnuty 'llámitky proti určení odhadní ceny, rozhoduje v druhé stolici vrchní
soud č i s" 15433.
zahájeni zemědélského vyrovnání za konkursu dlužníkova čís. 15521.
lehota na odloženie núteného predaju dlžníkových ved, sta,novená v § 3, (2)
vyr. por., il1(:lbola v1ládnym nariadením č. 76/36 zmenená, čís. 15720.
§ 1: zeměděllci podle uvedeného vlád. nařízení nejsou manželé, převyšuji-li
pensijní příjmy maJnželovy výtěžky jejich spoleóného hospodářství čís.
15422<.
§ 3: ak nebolo drievejšie (nútené) vyrovnanie splnené, nemožno· započat'
zeinedelské vyrov,nade pokračovaní-e, hoci od započatia drievejšieho vyrovnacieho pOkmčo'vania až do dňa podania návrhu na zemede'lské vyrovnanie
uplynulo Už viac ·než šesť mesiacov čís. 15719,
§ 6: nemožno Ipočať zemedelské vyrovnacie p.ů'krarčovanie, ak póvodní 'dlžnici
spolu s pristúpivšÍmi solidárnymi dlžníkmi ponú~1i spoločne minimálnu
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15602.
v rozinkovém sporu; jeho účel číS.
Výslech stran: informativní vý.s1ech stran
14835.
v
o
, . v
v době výslechu .n~do:konala
byla-li slysena 'V~ d~kazu str~n~~o~~z n)'brž o vadu řízení ČI s, 14906.
čtrnáctý rok stan, ne.jde o. zrna e c ,
st zplození dítěte ma.n.brání tomu
by nemo:mO
... . I
předpis § 15 8 o. z. ne
v.'
v ,I" k dů'kazu o tom slysenycl
že lem nebyla prokázána výpovedI man.ze u
čí J. 14976.
,.,. ,
o , d 'ho usnesení
nařizujícího její výnebyla-Ii strana při prohlasem P,ru;?f ni beslána se 'sdělením skutkových
slech k důkazu, ?řítom~a, ~ySl ':,: ~h~na. (}beslání má býti řízenov;ta
oko,lností, o kterych ~a bbYV, ,:y~Yruce j~,jiho právního zástupce CI s.
stranu sai01U a nestacI O' es anI
15065.
~
O·,
z a m ě s t n a fl. e c žel e zVýslužné.~ v ž ~ I e zn i ční c h z a m e st ,n a n c u VIZ
nlcnl.
jinak viz pen se.
Vy'stavce směnky viz směnka. "
,
soukromy·, ná. b
zaměstn.anec
Vysvědčení viz smlouvao s'I ~ze, nI,
hrad a škody (ruz,ne),
.. , zaměstnanec sou'kromý,
V šší služby viz poj i š t ě n 1 pen s 1] .n 1,
y
,
ad V
Výtlra vad viz s po r a v a pro v,
,,'
~,
vbstúovacíhD' nálezu není podle
Vyvlastnění: žádost vyvlastněneho za ~r:ls~nIUl~rtou' lhútou avšak podal-li jr vYzákO'na čís 2.0/20 sb. z, a n. vazana o
tím ~polenému přihlédrnoutI
vlastněný ~ž po dlouhé '~o?ě, djesC! ,k <pr~~~~u s
při stano}~ní požad?va~e sko y, r ;1 ~dle §§ '23, 24 stavehní~o .~ádu ;mO'ravvyvlast.nem pozemk,u ~e.bo b~dO\,~, 100/33 sb z. ~ n. tykají se Jen odského; předI?isy .vllad~~lho, nanZeLll} ~IS, čís. 15098:
hadu nemovIŤostl v nzem exekucmm, urc'en· na·llrady za po-zemky vyvlast'ht·
asoue
~
v,vi
'.\
není přípnstno doma a 1 ,se, n . k dd ,áhradě nerozhodl pravoplatne urat
něné k účelům 'vodostaveb11l'm, aD' u o n
správní 'Č í s. ,1~168·v'
k t
býti obeslána jako zástupkyně vodohos:
pokud nemUSl finatf1. c.l1! P(~ ,:,ra ur?'h d za vyvladněné pozemky k stavbe
·' l·h o fondu
'
po d arsce
' v, k led-nam o na ra u
úd-oInÍ přehrady Cl s. 15168.
v
t
t d o vol á ní viz tam z e.
,
Výživné: pří P u s - 'll o s .
v'
. 'HOSti zaviazaného, ktorý poberá sy~l
pri určení zmeny ~bm.ellltac.ne] p:o~m., " Iplatiť výživné v čes'koslo'venskycn
dó,chodoik v pol'skel vamte, ale r~~l11~Y hJ~omerov tře·ba vychádzať zo zmeny
korunách, v důsledku ,zmeny va' ~ arn c, ' k· koruny čís. 153"37.
"
varšavského devi~oveho kur~u, ,S~Sk~~10V;;~~p~íkládá, že se dítěte .nedostava
,
uložení pO,vinnosŤl ,~u .p!acven,I ~y.zI~~en~koho jiného čís. 15358.
výživy ant z vl~stmho lm~,~~ 4~I , viz e x e k u c e z a j i š ť o v a c :.
_,
exekuce k ]eho. . ,Za]Istenl a n.): podporou podle § 3 ahm., z~k.
a1imentační zákon "(Cts. 'měn
4/.31 sb~ ~'. t J"en p',ne"nl·m smluvní povinnnstt pre' ;,. . ed
~
.,. 'h
á
není pOSlkyto vam vy
,k,u" Jez les,
účinností alimentacm o- z vzaté smlouvou odstupOl, Ujednanou pf
kona čís, 14841.
v
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ž~loba, založená na § 3 zákona v, 4/
mletnutá z dóvodu že právo OSO~lS.
3,1, sb. ~. a n. nemóže byt' zaos-obe v ~n:ysle §
cit. zák. zavia!a'n~pr,avneneJ. ~ožad?vat' výživu voči
platne ;~nneknuté; v takomto prL adeJ1 n:bol0 J~J ~?slal súdom pravo::adovacleho práva ako otázku pr~J'ud' ?~ťZku tykaJucu sa tohoto p-ocatom žalobou, zaíoženou na § 3 "t lC~~ nu, t:";ba riešiť v spore podItete manželského: otcovská lb 'b ,Cti. za. ona CI S. 14922.
'
" I'" I
a a jes povinna k ",.. ~ .
muze-I Jl p niti otcovsky' děd' l'd
'k
vyzlve Jen tehdy neVO"a .
.
onnost byl I' I '
Y
Cl.povmnost
otcovskému , děde o neza
b'bv,
v' • a-l,UOzena 'vyžiprarodlce, kteří hradí náklad na II ~ ~~ a e ,d!tete zaraven čís. 14846.'
J1n:: byl~ ~těž svěřena výchov~ dítět~YZIVU ~ltet~, '~emO'hou žádati, aby
SP~ch dltete čís. 15358.
' nevyzaduje_h toho zájem a pronejde o nezákonnost nerozhodl _]"
~,
plac,ení výživného na 'v,nUka o t% I ~oUdy d?'~lVe" ne~ uložily prarodiči
a vy chovy čís. 15358
'
m, Omu tte ma byh dáno do výživy
uložení povinnosti ku 'Placení v' ž' ,'h
~
, ~ dostává výživy ani z vlastního .Y !v?e ~ pfedpoklád~~ že se dítěti ne,)me~l am od nekoho JIného čís 15358
dltete nemanželského. žaloba
· k nároku
o vyz.rvne
pozast]
'
,
o't
ce; nel
ze hleděti
d
' proti
d
!
a os t'1 nemanželského
pr~.po~údenie povinno-sti nem~n~:I~' ~o 'le § 79~ O?~č. zák. čís. 15299.
VOCl dlet'at'u splodeněmu narode~n' keho gt~e ..1~yvaJuCeho .na Slovensku
vodu otcovstva poJa.tia ~predpisy en:u ~ , y~aJucemu v Čechách, z dó.
čís. 15320.
vseDl ecneho občianS!keho zákoníka
d,ostává-li ,nemanželský otec pod
tem období postupně snr·'
potry v ne;:amestna'l1ostí, jež se v určine' .. ~v, h
.'.
ZUJI a po Dm opetné se . 'k
'
o
JvyssI ramCI Jest posouditi mol
VInCI
Sve puvodní
zákD'
~.'
'
10ucnost
nemanže]sk
'1
t
'
'Hne vyzIvovací povinnosti podi . ,tk 'v:
e'10 o ce ,k plnění
období 'č í s. 15513.
e ce - Ove castky podpor za celé
nezaměstnanost nemanželského t
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,~árolc rozvede.né (rozlouČené) manželk
" "
,~. ,
.
lokem soukromoprávllím jeho
o~ na pl~cenl vyzlvneho Jest ná14885.
, z se muze manzeJka platně vzdáti či s.
"
jak i:st zvýšiti v}'živné rozvedené (
soudnrrn smírem, jestliže se m . tk ,rozlou,.cene) marnželky ujednané
zl~,pši'ly čís., 14885.
aJe Ove pomery manželovy podstatně
v

,c:,I!!Vs , hl05S6P7"ld, ářské krise na zákonnou vyživO'vacl'

Povinnost manželovu
.fl,a :nutnou výživu nemohO!l se vzdáti čís. 15523,
'
VIZ započtení
Vzdání se ža1obního nároku viz v Ý p o ~, ě d'.
Vzorec 8-0. vl. nař. čís. 186/24
nostl.
sb. z. a 'll. viz Podpora v nezaměstna_

ipČUo'h:,le"dáa;Úlkkll
Vza'l'en~~~,
~~
v a

Zabaveni viz e x e k u c e.

Zátxn:°VÝ

zákon viz pozem!ková refo '
Zadrvo
'
,
rma.
z V3CI prav,o: podle § 970 c) obč 'k se
.
sené hostem do podniku 'i z:d' v v~tahuJe na veškeré ,p'ředměty vne14879,
)
yz neJsou vlastnictvím hostov}'m čís.

předpis

prvého odstavce § 471 obč. zák. vyslovuje obecnou zásadu, jíž
jest použíti i ,na zadržovací právo podle § 970 c) obč. zák. čís. 14879.
podle čl. 312 obch. zák. neopravňuje speditéra k svémocnému prodeJi
věcí, na něž se právo to vztahuje; na tom nic nemění, že byl na jmění
dlužníkovo prohlášen konkurs čís. 15705.
Zahájení rozepře: nám i t k a z ahá i e II éro z e p I' é viz r o z e pře z ahájen á.
konkursu viz k o n k u r s.
vyrovnání viz vyrovnání.
Zájem právní viz žaIo'ba určovací.
Zajišť.ovací exekuce viz ex e k u c e z a i i š ť o v a c í.
převod (převlastnění) viz pře vod v! a s tni c tví.
Zákaz novot viz oll o v oty.
pOiStUpu pohledávky vj:z P o· s t II 'P.
zcizení a zatížení: v p o zem k o v é r e for m ě viz p.Q zem k o v á r efor m a.
nevadí údpůrčí žalŮ'bě čís. 15453.
byla-li ·prodána nemovitost stížená knihov.ním záJkazem zcizení .neb zavazení v exekuci vedené k vydobytí jiné ,pohledávky s neomezeným právem
zástavním, nepomine omezení vlastnictví exekutU, nenastává ani 'žádná
změna v rozsahu zástavního práva pozdějšího zástavniho věřitele, nýbrž
jeho omezené právo na prodané usedlosti přechází s omezením na rozN·rhovou podstatu, jež, jako v jiných případech, zastupuje zavázanou nemovitost
čís, 15454,
viz též Í i d e i k 'o m i sár oll í s u b s t i t II C e, z mat e Č 'll o st e x e k tl Č 'ního řízení.
Zákonné povinné ručení viz automobilový zákon, nahrad'3 škody
ti r á h o u, poj i š t ě n í s m ,1 II V oll í.
práVO zástavní viz z á s t a v n í p r á voz á,k o II n é.
zastoupení viz o ,p a t r o v TJ Í:k, por II ční k.
Zaměstnanec: smlouva kolektivnÍ služební viz t a ID Ž e.
doba pracovní osmihOdinová viz tam ž e.
dovolená viz tam ž e.
.obecní:- pen s e, v Ý c h o vně viz pen s c.
zamčstnanec (obecní) nemůže se .domáhati rozdílu mezi platem, jaky
dostává, a ,platem, jaký by dostával, -kdyby byl zvalorisová,n podle relace koruny československé k ilaté komně rakous'ko-uherské jeho plat
upravený služe.bní pragmatikou z roku 1912 ;; í s. 14937.
pro obecní z,řízence poHcie požární, míst.ní a z.dravotní neby,ly vydány
obecně platné předpisy, upravující jejich denní pracov,ní dobu čís.
15143,
,napadl-li zaměstnanec obce usnesení obecního zastupitelstva, jímž byl
ze služeb ,obce pmpouštěn, správním pořadem pro neplatnost, nemůže se
domáhati na soudě přezkumu platnosti tohoto usnesení, dokud o tom
neby'1o rozhodnuto s konečnou platností pořadem správním čís. 15154,
obecní zastupitelstvu jest oprávněno za účinnosti platového zátkona se
schválením dozorčího úřadu ,samospráv.ného (§ 214, odst. 4 plat. zák.,)
prominouti zaměstnanci z jiných služeb převzatému při jeho jmenování
trvwlým obecním zřízencem podle zákona čís. 16/20 sb. z. ~ n, čekatel
skou dobu i započítati mu službu ztrávenou v jiném zaměstnání (u politického úřadu) čís. 15263.
zásah 'státního úřadu po'litického podJc § 103 mor. ob, zřízení nepřekáŽÍ
tomu, lby se zaměstnanec ne-domáhal podle § 24 zák čís. 16/20 sb. z.
a n. výroku o svém -služebním poměru a svých požitcích čís. 15263.
náhrada Šlk~dy způsobené zamčstnanci členy obecního zastupitelstva
.při hlasování porušením předpisů § 48 čes. obec. zřízení čís. 15479.
j
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podal-Ji

zaměstna!1ec

obce do rozhodnutí disciplinární komise, na zá-

kladě něhož byl usnesením obecního zastupitelstva ze služeb obce propuštěn, opravo}' prostředek, jenž v době skončení sporu na vyklizení
naturálního bytu nebyl ještě vyřízen, jest i ža'loba na vyklizení naturál-

ního bytu předčasná čís. 15482.
předpisy zákona čís. 204/32 (vlád. na:ř.
huji se i na zaměstnance hospodářs'kSrch
předpis §
městnanctJ

čís. 252/33) sb. z. a ll. vztapodniků obecních čís. 15557.

19 zák. čÍs. 394/22 sb. z. a ll. upravuje snížení požitků zav něm uvedených jen pro obor nároků podle tohoto zá,kona'

upravených čí 5. 15623.
přiznala-li obec (ria Moravě) svému zaměstnanci v době, kdy v tom
nebyla žádným zákonným :předpisem obmezena, více ideálních služebních let, než jaké přiznával zákon čís. 457/19 sb. z. a ,no stát,ním zaměst
nanclim, a pod'le toho upravila jeho- služební i platové poměry ve smyslu
§ 19 zák čís. 394/22 sb. z. a .o., jež pak byly i podkladem pro novot!
úp<r<lVU podle zák. čís. 103/26 sb. z. a n., šlo o neodvolateIné, nabyté
právo zaměstnancovo na zap.očítávání oněch ideá,lních let, i po-kud pře
sahovala výměru ideálních let přiznanou státním zaměstnanci'tm, a nemohlo právo to býti zaměstnanci odňato ani Hm, 'že 'novou úpravu podle
§ 103/26 'sb. z. a 'n., provedenou se zřetelem na p.řiznaná ideální služebni ,léta, nadřízený správní úřad proto neschválH čís. 15623.
zák. čís. 233/20 sb. z. a n. viz po,řad p·ráva.
pojištění :pensijní ;viz tamže (iVL :nař. čís. 1"6/23 sb. z. a n.).
spořitelen, záložen a pod: o nárocích úředníki'1 okresních hospodářsk)/ch zálo7.en ze služebních .smluv rozhodují soudy čís. 15281.
nebylo~li smluveno a 'nestanoví-li pensijní nebo disciplínární řád, že definitivní úředník spořitelny může ~býti dán i proti své vlili na odpočinek,
jest dání úřednfka do výslužby práv,ně neúčinným čís. 15029.
nemocenských pojišťoven: náro:k zaměstnankyně nemoce,nské pojišťovny,
jejíž služební poměr zanikl provdáním před uplynutím třicetipětHeté sin.:.
žební doby, na příplatky -k důchodu vy:plácenému jí Všeobecným pensij-ním ústavem čís. 15514.
pojišťoven: služeb-ní řád, ujednau}' kolektiv'ní smlouvou mezi ústředním svazem zaměstnanců pojišťoven v čsl. republice a pOjišťovnou (dohodOU
z rukll 1919), tvoří integrujíci část všech individuelních smluv, jež pojiMovna ta uzavřela se svými zaměstnanci organisovanými u svazu,
a to i těmi, kteří vstoupili do jejich služeb teprve po uzavření kolektivní
smlouvy; svaz jest oprávněn domáhati se proti pojišťovně určení závaznosti této hromadné smlouvy čís. 15241.
statkový: § 73 n á hr. z á k. viz p o zem k o v á r e for ma (n á h r adový zákon).
státní: po řad p r á va viz tam ž e.
kárné řízení viz tam ž e.
zaměstnanec státu, jemtd byla při zrušení služebního poměru poskyt-,
nuta výpomoc ve výši jeho prémiové reservy proto, že vý:s:1ovně prohlásil, že nikdy nevstoupí do zaměstnání podléhajícího pensijní povinnosti, jest povinen tuto výpomoc vrátiti, jestliže nedodržel této podmínky a stát byl proto nucen jeho prémiovou reservu podle § 114 zák.
čís. 26/29 sb. z. a .n. přenésti na nového nositele pojištění (Všeobecný
pensijní ústav) čís. 15200.
železniční: pensijní fond československých státních drah není samostatná,
od státu odlišná právní osobnost, nýbrž jest pouhým pomocným zaří
zením státní správy žei!ezničnÍ čís. 15344.,
železnióný podnik nepotrehuje ku zmenám zamestnaneckS'ch miezd
súhlasu dovennického výbom zame'Stnancov čís. 15554.
pr.e posobnosť dovemických zamestnaneckých sborův v súkromných železničných podnikoch ,neplatí záJkon o závodných výboroch čís. 330/21
sb. z. a n., ale výnos min. železníc čís. 1060/20 čís. 15554.
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,"
115 odst. 3 lit a).
pri daní železnične.ho zarn.estna,n,ca dO, ~ysluz~~ § ríčm'a neschopnosti
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stat~ým ,zna;kom ~eft~lt~v~~"zeo u:l~žebný pomer zamestna,ncov §. 13.5
rozvíaza~ vypove ou~ : n takto upravený, je pop r á v e yd e ft n~
vl. nar. c. 15/27 sb..
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me.stnance čs] stát,ních drah na ,penSI,
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jež mu byla ze.JeZnlCnlml ma ~ V~, 15/27 sb ~ a n a § 47 vl. nař.
o nichž mají pndle § 70 y1d n~r;h~I~~vati správ'ní ·úřad;; nejde tu o náčís. 96/30 sb. z. a n,. na~~e r
• 's 15128.
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len ,.tie ~ymery spra,;y . z~,lezm,~~~h~, ~~Vd~1 alebo zmeny možno, sa dost'a'lnosh ,pra~oplat,nymI, kt,or~
1~ d·} za 'Pnkračova:nie spravne; to
máhat' pokracova.mm, kt?:e 9s:/3l~0 ~ a§ ;0 vl. .nar. čís. 15/27 sb. z. a n.
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.
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,
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'ktorých služebný pon: ef bol tOd~a,~ i;osudzovat' podl'~ § 7, odst 1
zmenený v pom er znadenec }:' .. re a . 1 'h
"
odl'a § 7 odst. 3
stanov penzijného fondu čos!. statnych Ufa a me p
,
t~Ichto stanov čís. 15040.
'1
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ua pensi 11 pomocnycll
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vznik (nab }: t 1 'r::atO~U
v, 1 ,od!e § 135 vl nař. čís. 15/27 sb. z.
drah, jeFc~z sluzeb~l pv~mer.
Pest posuzovati nod-Je prvého odstavce
a 'n. zmenen v pomer znzenec" y, J,
,
d' 1 ,v ~
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§ 135 vL nař. čís. 15/27 sb:. z; .a n. ~oz 10 zamestna-nec trestným súdom
služba vmože b~ť ~e~&bŮ'~opJI:e~:tn!{I~i~ ~s~~bode:ný a železničnou správou
od obzaloby pre ~ uze. ne,.
''; , 151;16
nebol ani trestany, anI pokalhan~ C~l S,'
týká předpis § 22
kter~'ch pensistu státních a zest~~ne,nych la se ne
vol. nar. čís. 96/30 sb. z. a n.? Cl s. 15239.
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•
v,
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~~ pol~eru podriadenosti k druhej smluvnej strane CI S.
.
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~evo~'Pv~ruje dobrým mraVŮ?1 ani předpisům zákona o penSljfllm POJlstve~I c!s.
sb. z, ~ n. umluva, podle níž byl zaměstnanec po třiceti

26!2y

pettlete sluzbe ponechan nadále v aktivitě '}Jod podmínkou že odvede
zam~stna:a.!~li vždy pensijní a starohní důchody pensij.ním Óstavem mu
vyplacene Cl S. 1553'7.

p:e po~~denie otázky, či sa na. pracovný porner zamest-nanca vzťahuie
z~kon os .. ,15,4/34, sb. z. a n., Je bez významu, že "Úradovňa všeobecneho penzJ.jl1eho ustavu neuznala, že, zamestnanec podlieha penzijnému
poisteniu čís. 15640.
keď z~mestnavatel' da:1 svojmu zamestnancQ.vi výpověď ZD služebného'
p~meru, al,e vý-povednú lehat-u mu predl'ži1 a po uplynutí predl'že:nej

vypovedneJ lehoty strany pOkračovaly v s./užebnom pomere bez toho
že vhy vopr~vd ~rčily deň s,končenia služebhého pomeru, nebola týn~
mIcky predlzena vypovedna lehota, alle bol predržen~r služebný pomer
na ďalšiu neurčitú dobu čÍs. 15644.
pre poslÚde;ni:. otá~ky, ~i, zamest,~anec ,koná. vyššie služby nie kupecké,
Je ro~~?d.ne, CI sluzebne uko~y. su I?o~la za;naden!a podniku obyčajnými
-----: vat;slne zames.~n~~cov .pnka'ZanY~2 - uknnml, alebo sa od obyčaj
nych ukonov rozlIsuJu potrebnou vyssou kva'Hfikáciou a samostatnejšou
dnnosťou zamestna,nca; pri tom ,nie je rozhodné, či zamestnanec si získal
~~ššiu kvalifi,káciu odbornými štúdiami alebo praktickým výcvikom
C 1S.

15075.

'k učinno.sti výpovědi služebního poměru zaměsnnmratelem stačí, že byla
dodána osnbč, která byla podle předpisu poštovního řádu oprávněna
ji Z<l zaměstnance přijmouti; zaměstnavatel může za:slati výpovědní dopis na poslední jemu z-námou adresu zaměstnancovu čís. 15458.
keď zamestnavatel' dal svojlffiu zamestnancovi výpoved' z.o služebného
pornem, ale výpovednú .1ehotu mu predl'ži1 a po uply.nutí ,predľženej
výpovednej lehoty strany pokračovaly v služebnom pomere bez toho,
že by vopred určily deň skončeni-a služebného. pomeru, nehola tým
mIcky predľžená vy-povedná 'lehota, ale bol predľžený služebný pomer
na d'alšiu neurčit-ú dobu čís. 15644.
;předpis § 20, první odstavec vyžaduje, aby wměstnavCltel s k II teč n ě
obdrže'] oznámení o úrazu nebo nemoci zaměst,nance; nestačí, že oznáme!1í bylo zaměstnancem zaměstTIavate,li odesláno čís. 15451.
důvodem propouštčCÍm podle § 34 čís. 1 jsou jen jednání zaviněná a
vyžaduje se subjektivní vědomí zaměstnancovo, že činí ·něco nesprávného; jest. dá'le třeba jednání, ·které objektivně jest způsobilé zbaviti
zaml:stnance duvěry zaměstnavatelovy čís. 14932.
k opodstatnění propouštěcího důvodu ztráty důvěry nestačí pouhá psy~
chologická nedůvěra zaměstnavatelova k zaměstnanci, nýhrž jest potřebí takového jednání zaměstnancova, které jest objektivně způs.obilé
zbaviti jej důvěry zamčstnava1elovy čís. 15075.
'knnanie zarnestn3!nca, ktor~'m mohol byť jeho zamestnavater poš:kodený
a jeho dobrá pnvesť mohla byť uvedená v pochybnost' medzi záJkazní:kmi, je spósobHé v,zbudit' odóvodnenú nedóveru zarnesf,na,vatel'a a je
dóvodom predčasného zrušeni.a zamestnaneckého pomeru čís. 15490.
měl-li zaměstnanec 'P o d ,I e s 1 uže b n í s rn I o II V Y dostati náhradu
za wční jízdenku, nelze v tom, že si od zaměstnavatele vyžádal částku

čís.

15075.

čís.

15075.

předpis

§ 35 (1) jest právem donucovacím ve prospěch zarnéstnancÍI

ked' zamestnavatel' predčasne bez dóležitého dóvodu prepl1'stH zamestnanca, má zamestnanec v smysle § 37 vedl'a nároku na požítky za v~'
povednú lehotu aj nMok na náhradu d'alšej škody, ktorou je aj' ujma,
že zamestnanec predčas:ným zrušením služebného porneru iprišiel o dovolenú, ktorú v prípade riadnei výpovedi bol by si býval mohol vziať
či s. 15644.
vysvědčení: předpis § 44 jest předpisem donucujicím a zaměstnanci příz:"
nivějším, než byl předpis § 39 zák. čís. 20/10 ř. z. čís. 15181.
zaměstnavatel jest povinen vydalti zaměstnanci při SJkončenl služebního
pori1ěru písemné vysvědčení vždy, i bez žádosti zaměstnancovy; nároku toho se- nemúže zaměstnanec vzdáti ani po skončení pracov:ní1lO

15640.

pojem »kupeckých služeb« podle § t, odst. 1 lit. a), d) čís. 15341.
§ 19: platem jest (u 'číšníka) TOzuměti i stravu a zpropitné čís. 15552.
předpis § 20, první odstavec zák. vyžaduje, ahy zaměstnavatel s k uteč n ě obdržel oznámení o úrazu ne,bo nemod zaměstnance' nestačí
že oznámení bylo zaměstnancem zaměstnavateli odeS'láno č í~. 1545t~
výpověď, propuštěni: zaměstnavatel nemusí oznámíti zaměstnanci již.
při propuštěni určité propouštěcí dúvody; to může učiniti až ve sporu
čís.

na tuto jízde.nku a částku tu si ponechal nekoupiv jízdenky, spatřovati
důvod ztráty důvěry podle § 34 čís. 1 čís. 15577.
zda zaměstnanec opominul konati po značnou dobu službu, jest posouditi podle okolností případu; výklad pojmu »trvale« ve větě: »zpěčuje-ii
se trvale konati práce« (§ 34 čís. 4) čís. 15437.
zaměstnavatel není oprávně;n propustiti zaměstnance pro onemocnem
podle § 34 čís. 4 předčasně ze služby, dokud ho nevyzval k oznamovací povinnosti ,podle § 20, odst. 1 čís. 15552·.
domněnka § 35 (1) o prominutí důvodů, opravňujících ke zrušení PrJcovního poměru bez výpovědi, jest nevývratná; zrušení pracovního poměru z těchto důvodů ,po uplyrnutí lhůty § 36 (1) jest předčasn)'m
zrušením .pracovního poměru bez dů,ležitého důvodu podle § 37 cit. zák.

poměru čís.

15181.

1

Zaopatření

viz v Ý ž i v TI é.
požitky viz pen s e.
Zápis do seznamu advokátů (kandidátů advokacie) viz a d v o kát.
_
knihovní viz k n i h o v.n í p o zná m k a, v k 1 a d, z á z n a m.
_
do obchodllÍho rejstříku viz rej s tří k.
Zaplacení viz p I a cen í.
ZapočtellÍ: ve vyrov,nacím hzení viz vyrovná,ní (ds. 337/14 Ť. z.).
před odevzdáním pozůstalosti nelze započítat,i dluh zůstavitelův na pohledávku dťdicovu, aniž záJleží na tom, zda se dědic přihlásil s dobrodiním inven-

Zaopatřovací

táře či bezpodmínečně čís.

14834.

započtení pohledávek, které již nastalo, jest itčinne, i když dlužník později

prohlásil, že od započtení upouští čís. 14837.
námitka žalova,ného, že kompensoval zažalovanou pohledávku pře d s p ar e m nedává podkladu ani pro jedná,ní podle § 188 c. ř. s. nebo podle posledn'í věty § 391 t:. ř. s., ani pro ro,zhodrlutí ve smyslu § 411 c. ř. s. čís.
14873.

dlužnÍlk není mimo spor oprávněn, aby na věřitelovu -liJkvidní pohledávku
započetl vzá'iemnou pohledávku dosud nelikvidni čís. 14873,
poddlužník může kompensovati se ZabaVBI1{Ju pohledávkou pOhledá'Y-ku útratovou, přisouze,n'ou mu rozsudkem již před zabavením, třebaže se fO.zsude!j{
ten stal pravŮ'platn~lm teprve po zabavení čís. 15106.
s odpůr,cÍm nárokem lze kompens-ovah vzájemnou pohledávku proti odporovateli c í s. 15135.
k účinnosti prohlášení právního zástupce nesvéprávné osoby, že svoluje
k započtení vyplaceného pojistného na zaialovanou náhradu Škody, je třeba
svolení chránčneckého soudu čís. 15335.
i když kupní cena za prodanou věc byla za.placena, lze ,namítnouti za.počte
ním pohledávku. ze správy pro vady téže věci proti jiné zaža'lované pohledávce čís. 15622.

H
I',I

II
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pokud poddlužník mUze s účinkem proti zalobě podle § 308 ex. ř. Ilamítati
vzájemnou pohledávku na náhradu škody jemu vzešlé z bezprávného úkonu
dlužníkova, jenž se stal před doručením plateb.ní zápovědi čís. 15636.
pracoval soud nemt'lže rozhodnouti o pohledávce k započteni namítané, ne~
jde-li o pohledávku, o níž rozhodovati jest povolán vý'lučně pracovní soud
podle zákona o pracovních soudech čís. 15658.
proti nároku na vydání výtěžku ze svémocného prodeje nelze namítati k započtení vzájemnou pohledávku či s. 15705.
Zápověd' zcizení a zatížení viz z á k a z z c i z e n í a z a tíž e n í.
Zápůjčka: nežaJovatelnost zápt'ljč,ky dané vědomě k umožnění zakázaného term(nového obchodu s obilím čís. 14888.
vládní nsřízení čí-s. 169/33 sb. z. a .o. nevybočuje z mezí zmocněni daného
zákonem čÍs. 95/33 čís. 14899.
zápůjčka či komisní smlouva úvěrová? čís. 15374.
zajistil-li vypt'ljčitel zapůjčiteli poskytnutou zápůjčku též postupem pozarlll
náhrady poskytnuté mu za shnřelé budovy, jde o postup pohledávky; nárok
postupllíkův nezanikl tím, že shořelá budova byla znovu ztíze_na či s. 15449.
Zápůrči žaloba viz 'žaloba zápůrčí.
Záruka viz r Ll k oje mst v í.
podle § 880 a) .0. z. viz m a 'll žel é.
Zásada projednací: z úřadu nelze přihlédnouti k tomu, že zažalovaná -pohledávka,
pokud převyšovala vyrovnací kvotl1, zanikla pravoplClJným vyrovnáním,
třeba~e tato skutečnost by'!a zřejmá z vyrovnacích sp',isl!, byl-li jimi
proveden důkaz o jiné skuteónosti; lhostejno, že žalovaný uzmal ve vyrovnaCÍm řízení zaž3llovanou pohledávku čís. 15325.
ani ve sporech o nároky ze s.Južebního poměru nelze k otáZCe promkení .přihlížeti z úřadu čís. 15345.
soud nemŮže z moci úřední přihlédnouti k nenamítané obraně vIce souložníků přípust.né -dle práva. německého čís. 15352.
nepřednesl-Ii žalovaný kupující ve sporu ze splátkového obchodu, že
jest 'nezaměstnan)'rn, nelze přihlížeti z úřadu k jeho nezaměstnanosti"
jako k okolnosti vylučující ~platňováiJ1í výhrady o ztrátě Ihůt prodávajícím čÍs. 15400.
soud rozhodující o' žalobě o obnovu jest povinen dbáti z úřadu, zda jde
skutečně o nové skutkO'vé okolnosti ·nebo průvody pod"le § 530 čís. 7
c. ř. s., zejména jde-li o ohnovu sporu o mnluku manželství čís. 15465.
v opravném řízení nelze přihlížeti k tomu, zda osoba žalovaná na vydání movité zásady věděla nebo musi'ia věděti· o platební neschopnosti
úpadcově, nepřec1nesl~li ž3'lobce v prv,ní stulici skutečnosti, z nÍ<:hž je
dovoditi tento dúvod odporovatel·nosti ve smyslu § 34 čís. 2 konk. Ť.
čís.

15627.

bezprostřednosti (§ 412 c. ř., s.) a zák čís. 161/36 sb. z. a n. viz d o v olán í.

Zasnoubeni: ke škodě podle § 46 obL zák. -náleží i to, co snoubence ušlo tím, že
vzhledem k zasnoubení a slíbenému manželství opustila místo; pokud má
snoube,!}ka nárok ·na náhradu ušlé mzdy i za dobu po zrušení zasnoubeni
čís.

15375.

Zastavení exekuce viz ex e k II C e (§ 39 ex. ř.).
podniku viz v y s a z e TI í z p r á c e, s 'ID '1 o u v a s I II Ž e b -ll í.
věci viz z á s t a v n í p r á'V o.
Zástavní právo berní viz ex e k u c e ber II í.
smluvní (§§ 469, 470 obč. zák.) viz hy-poteka v'lastnická.
postup přednosti viz k,n i h o v n í pře d II o s t.
byi-li povolením záznamu zástavního práva porušen velící předpis § 18
(ll.) vyr. 'ř. uh., jest takov}' záznam protipráv,ní a neplatn)"' a nelze jej
spraviti (: í s. 14896.

třebas byla, věc exekučně za1bavena a pOdle § ~2.s7 ex .. ~. ~devzdoána
schovateli do úschovy, může ji vlastník smluvne zastaV~ŤI hrr; Z?USObem, že vyrozumí o tom schovate.Ie a poukáže ho, ahy vec drzel I pro
nového zástavlního věřitele čís. 15013.
...
.
pokud lze z,říditi :prá:vo zástavlll. ~~ po dd
, e'dIC?VU 'pravu
. , k nemovitosti
zůstavenému mu s ob meze ním sverenskeho. rrlastupmctvl čís. 15321;
nepříčí se § 96 knih. zák., po:voH-li soud. vk}ad ~ll!IU'~ního ~ást,avm~o
práva na nemovitosti zatížené smluven9u fldelk,omlsa!vll1 SUt;stltuC} s o~~
meze ním, že se .právo to v-kládá bez ujmy prav sverenskych nastup .... u
čís.

15399.

věd vyloučené
p.Jatně
čís.

podle § 251 ex. ř. z exek~ce mohou býti, dány ~mlouvo~
do zástavy, avšak jejich zpeněžem nelze provesh soudnt exekUCI

15408.

nabytí jeho: k věci, která .není v držení dluž'níka čís, 15013.
,
třebas byla věc exekučnč za:bavena a po-dle § y259 ex .. ~. ?devzdQana
schovateli dG úschovy, může j~ vlastník smluvne zastavl!l tm~ z~uso
bem, že vyrozumí o tom schovatele a poukáže ho, aby vec drzel 1 pro
nového zástavníhO' věřitele čís. 15013.
smluvníh~) zástavníhO' práva na Vlkladu u úvěflníhO' spD;lečenstva" o .n;~mz
1a vydána vklad-ní knížka, lze nabýti jen odevz?áll1~ :vk~adfll kn!~.k~
d~ úschovy věřitelovy, i když strany zamýšlely Je zndtt Jen: na casÍ!
peněžitého v.kladu čís. 15108.
,
v,,,
k zřízení smluv.ního zástavního' práva ke 'stav~ě y'odI~ §v 435 obc; zaK.
uložením listiny u soudu se vyžaduj-e mimo In~Ie-~ltost1 pre?epsane § 3,
odst. 1 nařízení čí-s. 87/16 ř. z. též důkazu) ze Jde ...s'kutecne o s!a;,~u
vystavěnou na cizím pazemku s úmyslem, aby na nem trvale ,nezus a a
čís. 15566..
, .
'kl 'e'lO
účin- tím že někdo dal svoj.i pohledavku dO' zastavy, nezaU!: o- J I
žalo'bní p~ávo; zástavce může žalovati dlužníka 'Ů' složenÍ- zastavené pohledávky na saudě 'č í s. 15477.
,
zánik: nezaniká exekučním zahavemm smluvně za'stavené věci pro pohledávku věřitelavu čís. 15389.
soudcovské viz dra ž!b a, ex e k u c e.
.
_
v •
k v_

b

zákonné: pronajímatelov~ (§ HOl ,0, z')h "kdP~mu »f~~~a~'{c~;!t1~~ů~Ob~~1
tináéích vypěstovane obchodfllm ZaJ ra nu em z
I ,d t 3
na pachtovaném statku jest po-kládati za plody ve smy-s u o s.
§ 1101 obč. z~k. čís. 14902.
•.
• •.
zaniká, když vnesené svršky nájemco,,:y. byly ve pro~peSh heho ve:~~~:
soudně zabaveny a odevzdány exekucmm soudem .... o ~~c- ovy p
jímateli, ,k!~rý jt; převe,zl, dy, Fného svého domu,_ amz zazadal do 3 dnu
o jejich zalJemne popsam Cl s. 15295.
,_
'
'k ., 202/33 sb z a n . i na uznání zástavního- .prava k zabranym
za CIS
••••
1 I' 1'1·' s
.'
('§ 4 v
l'd
vecem
a .na·r
, . cVís . 202/33 sb. z. a·n.) je'st Z3'Ova1 Sa C l .
o

y

~5~~~.

řádu

z~k.!

zás.tav.nLp~á~O' osoh~

poj.
a § 10 aut.
zákou:lé
po-Šoko:
zené provo'zem motorového va:zi~'la. (~J!ostroJ:? vz.mka, _na ?ahrado~:
pohledávce pojistniikavě proti POJIstitel! nkamz:kem v~mku. vte~o .po~l
dávk t. j. pojistné příhody; tím poZ!b~vá pojlst!1ík ?Isposlcmho p~av~
k
pohledávce proti pojistitelI a ,Jeho
nemají vlivu na n3Jbyté zákonné zástav:ní 'Oravo pas o~ene o c:. s' ..
čl. 382 Dbch. zák.: -destinatM může si ~vé ~ř~padné naroky zajistIt! pro.
zatímním opatřením nebO' pořadem prava c.~ s. ~ 1~,gQ.8. ~~
u.ť
nea: ravnu e speditéra k svémO'cnému prod~Jl ve CI, na nye~ se vztah 1 .
IhO~ejnO, lže byl na jmění dlužnÍ'ka prohlásen konkurs Cl s. 15705.
viz též dra ž b a (§ 216 čís. 2 ex. ř.).
nadzástavni prá~o: vklad jeho na' úvěrovou hypoteku čís, 15048.

.náh~adové

Civilni rozhodnutí XVlIl.

J~~,nal11 ,~eb~ ?PO~dgťcil
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Zástavní právo nuc'on·e ( exekuční) záznam jeho (S 33)
ároků zajištěných exe'kuč~írn právem zá t s .

C:11.

.
zak.): promlčení

roveil s vyk9P<:,-t.elno}1 pohledávkou č í s~ ~~~~L v mze pozemkové zápokud lze zndlÍ1 pravo zástavní na - dd d'
,
zůsta'vené mN s ohmezením svěřensk~~, e ,ICtOVU. pr~v~ ,k nemovitosti
pOdle platebního rozkazu v němž'
o ]las u~mct~l Cl s. !5321.
poplatek je zákonem s ~ č k a t e l~S~ lIveaen,o, :e p,redepsany převodní
Státním pozemkovým úřadem nelze Y do l':.chvaleol . poplatné smlouvy
zástavního čís. 15423-.
'
povo 1 1 exekuCI zaznamem práva
exekuční zástavní právo nabyté 11
'. k
'"
společníka na vydání likvidačního ;O,~~10 II p.ovlllll.eho Jako veřejného
v

1.1di~~ hodn.?vt~,

,stanovenou nálezem

r~~h~~čí~tta~uíJ~ tf~!g~a

jeho pe-

J e- 1 ()i zaJ1stem pohledávek státního
kl d
.·v
I •
5.1 uší správním úřadům platí· i
';'>:P~ a ll, o ,mchz rozhodovati pří-

neb z~jišťovacího řízeni předpis~ ~~I~k~l~n)I~~·O}~~1 a v~rovedení exekuce
ra u CI s. 15659·.
zmatecnost exekučního řízení 0- om']'
cíální péče do rukou finančni pioku~~~- I soud dor:--,číti ministerstvu soy
nll.cen)jm zřízením zástavního . ráva' ;lr usne~e-nl .o poYvole~í e;:ekuce
zSI!em a zatížení ve prospěch ~eskosloa ne~?~ltQlSV zatlze~e zaka~,em
pece) podle § 60 vlád. nař o stavební~ens ~ o v~tatu (spravy socralní
čís. 15692.
.
.ruc Itl C1S. 19lj21 sb. z. a 11.

~~s:upení ř,ád~é:

n e ~ o::; t a. t e k viz z mat e č n o s t pod I e -§ 477 č's 5
as p~.e pra~m: pln a moc viz tam ž e.
J.
C. ř. s.
Jll~~,Vl~ adv-O,kát, finanční prokuratura
mlS 1 VIZ pln a moc p r e s u m pti" v n í '
.
obchodní viz o b c h O' dní z á s tup c e. .
Zavazek směnečný. viz smě n k a.
,- so1id~r.ní viz s o li d á rn o st z á vaz k u
Z~v~ave.k VIZ pac t u m d e c o n tra h e d .
Zav~ťy V}Z po ř, í ze n í p o s led n í.
n o.
Z~vtnenl VIZ n a hra d a š k o d y.
Z~VOd aut(}~?!,ilový viz n á hra d a š k o d y (~§ 1299 130" o. z.).
~vod yed1eJst Viz fil i á I·k a.
"
"i"
Zavodnt ,~odil: dr u ž s t va viz s pOli e Č e n s t v o
darske.
v)rrobní a hosposif?olečn,osti sr., o. ,,:iz ysp ale č n o s t s r. o.
vybor~.y v, statn! zelezniční správě viz zam· t
eznlcnl·.
es nanec žeprocesní jich způsobilost vi,z z p II s o bil ·0 s t p r
.
nález rozhodčí korni.se vydaný podle ~ 3' g) "k °v~ e Snl.
v mezích její prav'OmOl~j lze věcně _vrát'f
1 ~a! . Cl~. 33~/2~1, sb. z. a n.
Záznam knihovní viz k n i h o ~.fl í z á Z "ll aZrn. 1 1 za,o ou uroovacl Cl s. 15240.
Zbavení svéprávnosti viz n á hra d a š k o d Y (§ 1
zení (§ 36).
~26 o. z.), nesporné říZdržovací žaloba viz s o ut ě žne· k a I á.
Zdviž viz II á hra d a š k o d y.

Z

l

Y

Zeměd~~~:itk,elťlaytnil:-li stněn:č~ý
úlevu za~rn~Jě~c1~t
15359.
'

dlužník po skutkové stránce ve

směnečných

tees~~~~~ceI1) ':'~ smyslu vl~dni·ch nařízení, poskytujících

naml ca vzp.esena az za spam opožděná čís ..

r~2/~~' ~St !~~(34: vObS~r oC,hra~y

poskytnuté zemědělclim podle vlád. nař.
t d ) s 81rSl ~ez po e zak. ClS. 33/34 v doslovu vlád nař čís 259/34
PI402U/'31~ ze kkate~onel ~ohledávek, pro které se dává podle §. 2 viád 'navr c·j·s
"i" exe UCl vo ny průchod'
'y
'h '
.
'..
čís. 33/34 čís. 14849. .
, Je mene ro,zsa la, než ustanovuje. § 3 zák.

v;~/iemnl'
vládních nařizení čís. 142/34 2\J7/34 211/3" ""8(34
2 ..rv 35· CI'poměr
s. 15359.
"
"1:, -v
a

n~upla!niI~li směneyčn} dlužník po skutkové stránce ve směnečn' ch n' .. _

~:~hid~f~6~,t J~:r\ea~~lc~rmi~~a s~~~~le:lá~.~í~~
~paoř~r,zuení,opozPVOdSyky,tu.ďSÍCh
Ó~~~
·ena Cl s. 15359.

.

do lhůt uvedených v § 5 nevčítá se doba od 16. července 1·934 do 3-1. prosince 1936, aniž se hledí k tomu, zda byla v průběhu této doby exekuce
odložena· číli nic či s. 153 60.
úlevy při placení pohledávek (vl. nař. čís. 2l5()/35 (258/36) sb. z. a n.):
předpoklad pro poskytnutí úlev v placení pohledávky, k jejímuž zajištění
byla vydána směnka čís. 15424-.
i pro pohledávky pOžívající úlev lze ža.Jova.ti TI'a plnění čís. 15501.
jal:<ý vliv mají dlužnické úlevy podle uvedeného vlád. na:fÍ"zení na spory
o pohledávkách podléhajících tomuto nařízení čís" 15549.
poměr § 406 c. Ť. s. k §§ 13 a 21 čís. 15549.
jde o pohledávku spornou 00 dle § 21, nikoli spla:tnou podle § 13 ciŤ. vl. nař.,
bylo-li o ní rozhodnuto s.ice před 1. lednem 1936, rozsudek však do této
doby se nestal pravoplatným čís. 15I-SZ".
dávkami podle § 17, písm i) jsou jen dávky pro finanční erár, nikoliv dávky
pojistného, předpisované veřejnoprávnimi sociálními ústavy pojišťovacími
1

čís.

15GOO.

§ 17 lit. f): roZhoduje vznik pohledávky proti dlužníkovi zemědělci, na němí.
je pohledávka vymáhána; jde o .pohledávku vzniklou proti nabyvateli po
9. květnu 19313, převzal-li nabyvatel nemovitosti pohledávku zajištěnou na
nemovitosti a vzniklou proti dřívějšímlJ vlastníkovi nemovitosti před 9. květ
nem 193~3· kupní smlouvou sjednanou teprve po 9. květnu 1933 čís. 15664.
vyrovnací řízení zemědělské (vl. nař. čís. 76/3,6) viz vy r o v n á n í (z emědělské).

Zemědělské

pachty: ú p .r a v a pac h t o V n é h o viz tam ž e.
vyrovnání viz vyrovnání zemědělské.
Zemský fond viz fond zemský.
Zhodnoceni viz m ě II a,
Zkouška krevni viz "Ů tec n e man žel s ký.
Zlehčování viz s Ol u těž n ek a I á (§ 10 zák.).
Zmatečnost podle § 28 zák. čís, 131/31 viz p r a c o v ní-s o u d y.
žaloba·o z ni a teč n o s t viz tam ž e.
§ 477 c. ř, s.: změna v osobě sou.dce laika zet odvolacího řízení nezakládá
zmatečnost čís. 14931.
zmatečnost o cl vol a c í hoř í z
přerušení pokračováno ve sporu,

e n í i rozsudku, bylo"-li po předchozím
a:5koli byl zažalovaný nárok v konkursu

přihlášen

a zjištěn čís. 15463'.
2: o b s a z e TI í 'P r a c o v·n í c h s o II cl ů viz p r a c o v ní-s Q. U d y.
vydal-li po skončeni řízení pÚ'dIe § 1-93 c. ř. s. rozsudek jiný soudce než
který provedl řízení, j-de o- zmatek podle § 41717 čÍs. 2" c. ř. s. čf s. 15314.
čís.

čís, 3: procesní soud ·není oprávněn pmhlásiti pravoplatný svůj rozsudek na základě návrhu ža1lovaného. podaného po právní moci, za zmatečný z dúvodu § 6 zák. čís. 70/96 ř. z. čís. 14808.
předpisy § SB b) j .. n. jsou rázu zvláštního a výjimečnéhO' a nelze je
extensivním výkladem rozšiřovati na jiné spory čís. 114929:.
čís. 4: doručení viz tam.že.
jde o něj, dal-li pro-cesní soud, ač chudá strana žádala o zřízení advokát~ k sepsání odvolání. toto sepsati dožádaným soudem do prbtokolu
.přes to, že pro to nebylo podmínek :podle § 400, ods.t. 2 c. ř. s. čís.
15264.
čis. 5: byla-li vykázána ne.pravá procesní plná mo-c, nebyla strana v 'ří
zení vůbec zastoupena a toto jest p-odle § 4fT!'l čís. 5, c. ř. s. zmatečné
čis. 15033.
čís. 6: sporné řízení ve věcech nájemních lze zahájiti" jen tehdy, byla-li
tu výpověď z nájmu; nebylo-li jí, nutno odmítnouti podané námitky a
zrušiti provedené řízeni pro zmatečnost podle § 477 Č. 6 c. ř. 5.; byly-li
poda'né námitky zase zpět vzaty, zruší se jen provedené řízení čís.
15074.
zmatečnost' o cl vol a c í hoř í z e n { i rozsudku, bylOl-li po předchozím
přerušení pokračováno ve s·poru, ačkoli byl zažalovaný nárok v konkursu přihlášen a zjištěn čís. 15463.
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exekučního řízení: nebylo-li usnesení o povolení mobilární exekuce doručeno dlulníku, nýbrž jiné os-obě stejného jména, II níž byl učiněn pokus
o zabavení svršků, jest celé exekuční řízení, počínajíc doručením povolují_
cího usnesení zmateč-né, a to včetně řfzení manifestačního, třebaže -bylo Již
proti dlužníku pravoplatně zavedeno čís. 15015.
zmatečnost exekučního řízení, 'Opomine-li soud doručiti ministerstvu sociální

,péče do rukou finanč.nÍ prokuratury usnesení o povolení exekuce nucenÝm
zřízením zástavního práva na nemovitosti zatížené zákazem zcizení a zatížení ve prospěch Českosloveského státu (správy sociální péče) podle § 60

vlád. nař. o stavebním ruchu čís. 191/2'1 sb. z. a n. čís. 15692.
s.oudce dražbu řídící jest vylou"čen z výkonu soudcovského úřadu, zúčast
nila-Ii se jeho manželka dmžby jako podatelka.; jak dražební rok, tak
i usnesení o udělení přiklepu manželce soudcově v tomto případě je zmatečné čís. 1516'1.
nicotnost exekuce -povolené bez exekučního titulu lze přivésti vždy k platnosti, i když povinný nepodal rekurs do povolení exekuce čís. 15394.
v konkursu viz k O' n k u r s.
~ v pozůstalosti viz iJ o z ů s tal o st (ř í z e II O.
§§ 41, 46 (2) nesp. řízení viz ne.s.p o r n é říz e n i.
Změna poměrů a výživné VlZ v Ý ž i v II é.
v osobě soudce viz soudce, zmatečnost (§ 477 čís. 2 c. ř. s.), zásada bezprostřednosti.
stanov družstva viz s pol e č e n s t v o.
žaloby: účinky zahájeného sporu nastávají hledíc k nároku,. o který byla
-žaloba rozšířena podle § 235 c. ř. s., teprve tím, že buď žalovaný souhlaSÍ
s rozšířením žaloby anebo soud je pravoplatně připustí čís. 114'900.
předpis čl. IV. zák. čÍs. 251/34 sb. z. a n. platí i tehdy, byla-Ii po prvním
led-nu 1'935 rozšířena PŮvodní žaloba podaná a odpůrci doručená před
prvním lednem 1936 čís. 148'00-.
pokud nejde o změnu žalobního důvodu, podřadil-li žalobce žalobnÍ nárok
původně pod § 2'58 ex. ř., později však pod § 3rr ex. ř, čís. 15329.
Zmocněnec procesní viz ,a d v o kát.
jinak viz s m I o u vaz m 'O -c nit e l s k á.
Zmocnění: p I Jl. á .m o c viz tam ž e.
jil).ak viz s m I o II II a z m 'o c nit e 1 s k á.
Znehodnocení peněz viz 111 ě n a.

Zpětná působnost normy: marj-í j.1 §§ 4 a 8, ods't. 2 a 4 vl. nař. čís. 78/34 sb.

z. a .11. čís. 14961.
zákaz vydaný v § 4 vl. nař. čís. '819/35 sb. z. a n. nevztahUje se na individuální služební poměry, zaloržené platně již před jeho účinností čís. 15001.
Zpětná koupě: zajíšfovaci převlastnění závodního podílu společnosti s r. o. jest
přípustné; volily-Ii strany formu smlouvy o zpětné koupi movité věci pouz~
k zastření jiného právniho jednáni (zajišt'ovací .převlastnění), nelze právní
jednání posOluditi pod.fe předpisu o zpětné koupi, nýbrž podle jeho pravé
povahy čís. 16122.
Způsobilost k právním činům viz nes v é p r á v n ý.
ke sporu (býti stranou): závodní výbor zřízený' podle zákona č. 33'0/21 sb.
z. a n. nemá procesní způsobilostí čís. 15172.
'procesní způsobilost veřejné 'Obchodní společnosti pomíjí teprVe výmazem
v rejstříku čís. 15100.
revírní rada pro okres revírního horního úřadu v Karlových Varech má procesní způsobilost čÍs. 1S349.
cudzozemská firma má v československu spomvú spósobilos,t', ak je zapísaná v cudznzemskom obchadnom registre čís. 15445.
Í po uvalení konkursu na jmťní akciové společnosti' v likvidad je tato společnost způsobilá jednati :před soudem (býti účastnicí exekučního řízení)
čís.

15630.

uvalením konkurzu pnzbýva žalobník spósobHost' byt' stranou aj v spore
podYa zákona proti nekaleJ sút'aži, a to nielen ked' ide o žalobu o 'Odškodné,
ale aj ked' ide o žalo'bu zdržovaciu čís. 15645.

st i-li zánik spolku teprve za sporu a byl:!i spolek zastoup~n ve Sp-o-rt1
;%votátem nebo (v neadvokátském sporu) JInou OSObOle, VYkaza~5~prosní lnou mocí, nepřestavá býti spolek stranou v roz~prJ Cl s.
:
ce , P cudzineckého majetku (Alien Property Cust?dmo), resp. na Jeho
sp'ra~~a zriadená úradovňa cudzineckého majetku (Ahen Pr,op~rt~ B~reau)
[~~jených štátov severoamerických
majú aj p:e,d tuze~kyml sudml sporovú spósobilos.ť podl'a § 711 Osp. (§ 74 Osp.) Cl s. 157 .
Zrušení
exekuce viz ex e k ll- C e. . V\'z s pol e Č
5polečnosti veřejné obchodm
spolku viz s p o I e k.

Zřízenec

II

o s t ve rej n á ob chod n í.

viz z a m ě s.t II a? e c . " . ,

.

. lacení nastává v po-

~tráta lhůt: sm~uyena ztrata Ihut. Jako ta:lede~ prod~~~Žnik~m čís. 15178,.
(;hybnostJ
Je.ll ytehdy, ~ylo-h Rr?d em zavme~o splátkového obchodu, že jest
esl h

nepřed!1 -

. zalovany

kU~'~ll,Sl tye sP3:~d~

k

jeho

nezaměstnanosti

jako

~e~~~~~~fnJ;I~'čují~lt~pÍa~lňo~:nlí :ýhmdy o ztrátě lhůt pmdávajícím čís.
~zt~~ná ztráta lhůt nenastala, přijal-li věřitel později placené splátky bez

výhrady čís. 154m.
.
_
ve vyrovnání (§ 67 VYlI'- ř.) VIZ tam z e.
Zvláštní podstata viz k o n k II r s.
, ,
výhoda ve vy r o v II á II í viz vy r o- v n a TI 1.
Zvukový film viz a u tar s k é P r á v o.
.
Zvyklost obchodní viz poj i š t ě II í s, m 1u v II 1.
Zvýšeni výživného viz v Ý ž i v fl. é,
žádání žalob:óí viz ž a I Ů' b a.
žaloba: d o ľ uče II í viz tam ž ~.
přísluš.n~:t.viz ta~ze.
zrně II a JeJ 1 VIZ t:: m z e. emu
,
I r lb' žádosti právo volby mezi
žádost: příslušelo-Ii zalova!1
P?d.e fa v~i~\ nelze ho odsouditi nepoddvěma alternativně pozadovanY12u, p p~
141867
mínečně k jednomu z ,obou ylt~~l c lzs;ušení ~ajetko1Vého společenství
k otázce žalobního pe,tltu ".: z~ Od e n,a d hody č i s, ,15'533-.
. a leho .rozdělení na ,zaklade vSIe ,nane o'
. ,
v s o u} ě ž ~ II e kf a 1 é VIZ otv~ ~n~t~' též jen na svolení žalovaného ke vkladu
.
v'
15377
v zalobe kon esorm muz.
.služebnosti do poze~ko~~ kmhy c I s.
~ platí i tehdy, byla-li pa
předpis
čl. IV (2) ;~~. CIS. 2'~1/~ ,s~~l~'b: p~da-ná a odpůrci doručená
1 lednu 1935 rozstrena puvo ni z
pfed 1. lednem, 1935, č ~ s, 1~9. ř í s a h a vyj e V o va c L e
p-odle čl. X~1I uv: zak. k
S'd VIZ ,tzhodnutí disciplinární komise, na zapoda}-h vzat;Iestnanec o;e b.e~ního za-stupitelstva. ze služeb obce 'pro~
kl'ade nehoz by! usnes~nlilTl o. v
d bě skončení sporu na vykltzem
puštěn,
opravny
naturálního
bytu pmstre~e~t'V
nebyl les e Jen~,
';ynz~n , °j'est i žaloba na vy'klizení natuI

C.;.

r~!ního !,ytu př:dčasná ~1 s.§ lr~8~:}) zák. o neka-lé sÚ'utěži byly popn pad, ze d'.:e zal9by p'O , e
,
v v·
1'5699..
.
dány a do,ruceny zalovan,emu zvar~ven, c I s~bO rávního .poměru, má-lI
určovací: i třetí může ža}ovat! .....~v l1!cená, ·~t~áj~m' trávní zájem musí vyna jeho bezodkladnem ZJIS em. pro V' _' měrlu' rávě proti žalovanému;
~adQvati urče~í 1?ráv~ nebo bPrav~~~íl;~~ poměru jest přípustna . pouze,
za-l~ba, na
právní moci mezi stranamI sporu
můze-h
totouree?!
urcenlpra~ba't~emOate~r~lní
na y 1
,...

-

~í ~·o;:~;~~ím řizení lze uplatňovati odpůrčí nárok i žalobou urč'ovací
~:;ú 105~~;ovnÍko~Í jest přÍp~stná YrČO~~i~aI0ba o neplatnosti závěli
jen za ,předppkladu § 228- c. r. s. Cl s..
l· h trpen a nie žalobóil
ie Jen ráz predodoorovacia žal-oba i,e žalo?~t1 'O ?ln€~le a e gkonu má
určovacou~ vyrieknutte bezucmnostI pravneho

,I
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U!ČUjtc~ a nemu,si byf pojaté do žalobnej žiadosti vedl'a žiadosti o plne~ly~ a e t? trpeme i neprípustné je domáhat' sa púheho výroku o bezu~mnos 1 praype l10 úkonu čís., 15197.
nalez !OZ~a~CI komise, .vydaný podle § 3 g) zák. čís. 380/21 b

~ mtz1ch JeJI ;pravo~rH=!cl, lze věcně zvrátiti žalobou určovaCÍ Č ~; ~'5~3'
va~í apz~~leoP§od2s2t~tnen~ práv~í.ho zájmu na brzké určení při žalobě určo~
o c. r.

5..

C 1S.

15292

~~~á~~e~é~~hj~~~í l:IJ~~u Z~~~~~ía~lll~~í~O 19~~~~

(právního jednání

jím

zda upo~í~ka, aby dlužník zaplatil do určité lhůty určitou
?Pdodstl~t~huJe ~~gativní určovací žalobu, jest posouditi .podle částku,
Je not lve o popadu. čís. 15540.
poměrů
·dědic se může za 'podmínek § 228
•
d
'
.
,
c. r. s. omahatJ zapomou žalobou
urcl;~lg',/da ,poslední pořízení obsahuje platné ustanovení odkurcova5~
aZUClS. J'UU.
';,
konfesorní: vliz ž ad o bll í 'z á d o st.
y

O

,

y

•

zmat~čnost: při.i.~1-1i li~.vidátor, jenž nemůže společnost zastupovati

t~ zal,obu, ~ntz opatnl, aby se společnosti dostalO' 'iného zástu

,př:s

d~n zakl ad zaloby pro zmatečnost podle § 529 Cv'1S ~
v
pce, Jest
duvod zmatečnosti padle § 477 čís, 4 c 'ř s n e m' u~~ec. r. s. čís. 15072.
dem čís. 15414.

z

. ..

o bezúčinnosti nálezu rozhodčího soudu viz hon i fb

ZáPŮ~~í: s]ou~í též k .o~hr.aně pr~ti

býti jejím zákla-

;~áv;

osobování, si)in}'ch
než služebnosti
. k pr. br~~en ~ealmch, ~rav,: ~ypotekamlhCY, ,práva spoluvlastnického'
l~ O~ 1. ~u ec v. z~!"l1~zefl1 kazdeho bezprávného zásahu v obor v.l t~
mct".!, jez s,e de1r Jl~ym. způsobem, než zadržováním věci čís 14~J
dal-h vla,stnlk .pozarm Zdl sousedu sV'olení k nástavbě na této
stavba byla provedena, nemůže toto svolení odvol f O } 1 a na-

d'

?
~yá~ržt~n~á~~~~~~~$ou '~Odl~ §h 5Q~ obč: ~ák. ~ odkli~elnt z~~mtt~. ~~o~~~

o žalobě zá ", v,

1

.ma

O'

sa o,ve~ steJ?e predpoklady jak ve spnru

žaloI6ěur~~/~~~dkÓep;&\?6~riichaJ~~~0~~ '~cfěr~~t~ s~pu~,~gnl~~ti pauzl
(k~~t~

fesorní
ve sporu .druhem Cl s. 15377.

I

podle § 3.5 ex. ~:: je~1i podn~jem<;,e podle exekučního títulu povinen ode-

hídat~ podnaJe~!ll pre.dmet svemu podpronajímateli, ale odevzdal-li jej
b ~vm:F'! J!!?naJl;ra.t.eh , pezanild ·tím v)'1máhaný exekuční nárok tře1:~~8. nvejSI po naJemntlc. se stal nájemníkem téhož předmětu' čís.

sou~~, rozhoduJe. o n~v'fhu na odklad exekuce podle § '42 čís 5 ex. ř
iT4l~~3~koUlmatt, Jde-Ir opravdu o námitky ve smyslu § 35 ,e~. ř. Č í~:

~:;f:g!~,} '~'Šec~~n~~~o~;ekučníhda t t\tulu kon~UJ"sní

podstata k úplnému
k'
.
.
u za po s a ou, mUSl s.e správce podstaty exet13Clm ,pr~ J~~nothvc pohledávky za, podstatou brámti žalobou podle
§ () ex. r, Cl s. 15332.

:~~::g;::í noáJ?~0~~1~l~~al~~~~te~;I~_újiŠ~!~klr:ídě~~~~~s~mIJ;~~,~ík~~~
n~, smen,.c~ zn<:~ov dluzmkovl v době, kdy dostal směnečn'

pnk~z,. tr;'b,as Jes~e osoby pachatelovy neznal čÍ 8. 15565. y, P

~k~-~k~l~czkÝ~hP~V1l1~~ 6Iatitit'ť'0~le exekučr:ího titu~u
k'

v

v.

lat h '
e nt

v t-uzemsku v nsar ac , p a I vsak pndle umluvy s věřitelem v tuzem

~O;.h~~;' ~~~! '~~l~~,tá~%~'li zť'~,r~'O~!~1:v~~ s~ě~A1~t.laty

byla

zap'lacena~

Je-:-h :pO'~náje~ce podle ~xekučního titulu povinen' odevzdati

odná-

ber~~~j.i.~~~W,etnes;a~nik~ li~~r:~~~j~~:;el~~e~~čnfd~~:gtl'-~e{~lžehi!;pí~v~

podna1er;nmk se· ~taI, nájemníkem .téhoz předmětu . čís.' 14938.
IVCJSI
zabavem pohledavky k '.. v
d' .
nárok \rywáhaj'ícího 'v~'tJ~llmUZ vy GnyŤl. byla povolena exekuce, .staví
, ven e e na uspokojem, aniž záleží na tom, že exe-

kuci wbavením vymáhané .pohledávky si vymohl pro svoji pohledávku
proti vymáhajícímu věřiteli sim povinný čís. 1503.1.
poddlužník může kompensovati se zabavenou pohledávkou pqhledávku
útratovou, přisouzenou mu rozsudkem již před zabavením, třebaže se
mzsudek ten stal pravoplatným teprve po zabavení čís. 15106.
vydražitelův nárok na odevzdání nemovitosti podle § 156, odst. 2 ex. ř.
zanikl (§ 3'5 ex. ř.), pro najal-li (propachtoval-li) vydražitel vydraženou
,nemovitost dlužníku po udělení příklepu Č, í s. 1'5364.
vymáhající véřitel, jemuž byla dlužníkova pOhledávka přikázána k vybrání, nemůže odporovati exekuci, kterou dlužník již před tím proti
poddlužníkovi zahájil; to nemůže učiniti ani poddlužník proto, že vymáhaná pOhledávka byla po zahájení exekuce dlužníkem zabavena a
přikazána k vybrání věřiteli dlužníkovu; okolnost ta není dúvodem stavídm neb'O zrušujícim nárok podle .§ 36 ex. ř. čís. 15694.
podle § 36 ex. ř.: smluvily-li stmny ve vykonatelném notářském spise splatnost celého dluhu i pro případ prodlení .dlužníků s placením úroků, jiChž
platební lhůty byly určitě smluveny, stačí 'pro povolení exekuce, tvrdí-li
vymáhající věřitel v exekučním návrhu, že povinní dluží úroky; povinným náleží provésti sporem podle § 36 ex. ř. dů-kaz o tom, že plnili
své závazky, chtějí-li si vymoci zastavení exekuce čís. 14850.
podle § 37 ex. ř. (§ 92 ex. zák. slov.): za'baveni pohledávky postoupené
ještě před jejim zabavením dlužníkem třetí osobě může odparova'ti jen
tato a to žalobou podle § 2!7 ex. ř. čís. 14'8176.
veřejný společník veřejné obchodní společnosti nemůže žalovati na nepřípustnost exekuce proti téže veřejné obchodní společnosti, i když
tvrdí, že zabavená věc (pohledávka) jest jeho vlastnictvím čís. 152416.
aj je žalovaná konkurzná podstata, ,aby uznala vlastnické právo k sume
deponovanej u súdu a aby táto suma bol a poukázaná do rúk žalobníka
bez ohl'adu na príp.adné nároky žalova'Oe.i strany, ide o nárok na vylúčenie veci z konkurznej podstaty podl'a § 47' kunk. por. a nejde o excindační žalobu 'podl'a § 92 ex. zák., hoci suma tá deponovaná bola
v dósledku exek. zabavenia, ktoré sa sta'lo 'na návrh vymahajúcich veritel'ov osoby, na ktorú 'bal neskor uvalený konkurz čís. :15367.
prodal-li vlastníkův zmocněnec věc svým jménem, nepřísluší vlastníkovi proti exekuci, vedené včřitelem zmocněncovým na pohledávku za
kupitelem, žaloba podle § 37' ex. ř., nebyla-li mu zmocněncova pohledávka postoupena čís. 151708.
podle § 258 ex. ř.: třebas vymáhající věřitel neuplatňoval své přednostní
(smluvní, zástavní) právo v řízení rozvrhovém, může je uplatniti žalobou pndle § 258' ex. ř. čí 5 15389.
podle §§'125, 126 nesp. pat. viz pozÍlstalost.
odpůrči viz o d P II r č í .ll á rok.
zdržovaci (odstraňovací) viz 'S o u těž n e k a' I á.
železnice: p o v i n 11 é ruč e n í viz n á hra d a š k o d Y dra hou.
pře p r a važ e 1 e z nič ní viz d o p r a v a: žel e z TI i ční.
za m ě s t TI a n e c viz tam ž e.
správa: smlouva, kterou se majitel koncesované autodopravy zavázal železniční správě platiti určitou částku na úhradu ztrát na příjmech, způ
sobených železniční správě jeho autodopravou, jest platným právním
důvodem, zavazujícím smluvníka k plnění čís. 15092.
žíro směnky viz smě n k a.
Živnost: dopravy OSob (nákladů): nelze zpeněžiti exekučním prodejem podle
§§ 332, 341 ex. ř. koncesi k provozu dnpravy motorovými vozidly čís.
14(l&3,
smlouva, kterou se majitel koncesovalné autodopravy zavázal železniční
správě platiti určitou částku na úhradu ztrát na příjmech, způsobených
železnič-ní správě jeho autobusovou dopravou, jest platným právním
dÍlvodem, zavazujícím smluvníka k plnění čís. 1509'2.

1352
II Č e II í
.
skody (různé).
podle § 970 o. Z. VIZ náhrada
převzetí rukojemství za zápůjčku 'v
"
v
provoz hoshnské živnosti ač k .' .)12 ma byh umozněn vypůjčitelům

hosti,!1Ská (restauratérská) a r

zákona čís. 112/27 sb. z. ~

nebyl-li ani

II

Z

)

eJ1

n:1!

pro~~zu neJsou podle předpISu

zapujčiteli znám' p;a~S?bl~l, nePvn~l ~e

Samo o

sobě

zprostředkovatelská viz sml o II v a Y s aJV V:-Cl C I s. 15486.
stavební: pOdl'a § 24 zak. Č 4530 sb z p fa st r e,~ k oV,a te 15 ,k a.

zákonu,

v obore stavebných živnost! zmen~~é ~ ~: .~o~1 byt kolekttvne smluvy
spech zamestnanca čís. 15164
In lVI ua nou smluvou len v prosvoh?dná: k nabytí žiV'l1osteského ~ r' v ,
,v,
v
,
zlVnostenský úřad opověd' na v~davn,enr stacl ~.p~yed zlvnosh; vzal-li
o rozhodnutí správního úřadu kte o,ml ,a v daI-h zlvnostenský list, jde
přezkoumati čís. i15515.
'
re nemo Ou soudy po věcné stránce
Živnostenský řád.
.
,
"
15~~ pOjem _a rozsah opravnění náměstka
Cl S.
J::JI.
ve smyslu § 55 živn. ř.
Živnostník drobný viz e x e k II C e (§ 251"' 6
•)
V'

•

Seznam ustanoveni zákonných, jež
byla v tomto ročníku vyložena.

6

CIS.

ex. r ..

I.

Občanský

zákon/k.

Čís.

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

2

4
5
6
7
8

9
10

19
21
26
33
34
36
37
:18
44
46
62
64
88
91
92
94

99
105
107
109

138
139
141
143
150
~ 154
§ 157
§ 158
§ 160
§161

§ 163

14888,
14883,
14961,
15001,
. ,14880, 14883,
15068, 15120, 15196,

čís.

14956
14913
15001
15217
14981,
15525

· 15600
, 15677
· 15527
· 15705
14858, 15467
15172, 15176
14848, 15159
14883, 15159, 15352
14913, 15159, 15352
14913, 15010, 15159, 15352
· 14883
· 14835
· 15375
· 15590
· 15590
. ..
. 15293
14842, 14863, 14993, 15299,
15357, 15422, 15558, 15671

§ 166

§
§
§
§
§
§

I

II
I

§
§
§
§
§

171
212
233
244

248
271
282
283
292
293
294

§ 295
§ 296
§ 297
a)

II

I
lil

§ 298
§ 305
§ 310
§§
§
§
§
§
§

312
326
329
335
386
338
354

14993, 15558 II
· 15179 I
14835, 15590 :1
· 14842 i
· 15167 •
§§ 364
362 c)
15167, 15278
· 14951 ľ § 365
14846, 14878 ,I § 866
15358, 15430
14846, 14878, 15027, 15358
§ 367
14939,15358
§ 371
15067, . 15523 II § 372
14999
§ 388
14976, 15635 II § 389
· 15590
§ 393
14951, 15635 II § 395
14951, 14976,
§ 418
14999, 15320, 15583 II § 425
'.11

15060, 15299, 15353,
15430, 15478, 15513
· 15299
, 15150
14887, 15335
14939, 15386
· 14877
· 15507
· 14887
· 15547
15124, 15630
· 15630
. 14902, 15034, 15201,
15283, 15387, 15502, 15532
14902, 15387, 15532
. 15034, 15387
15283, 15387, 15502
15283, 15387,
15502, 15703
15291
15347
14838
15035
14956
14956
15404, 15606, 15705
15404
15606
14854, 15028, 15509
, 15364
· 15454
· 15098
14854, 14956, 14957,
15028, 15293, 15364
14956, 15591, 15703
14891, 14956, 15124
15480
15435
15435
14956
· 15002
15028, 15205
14892, 15214

n
li

1354
1,355
Čís.

II

§ 42<3
§ 427
§ 428
§ 431
§ 434
§ 435
§ 436
§ 442
§ 443
§ 447
§ 448
§ 451

14892
§ 711
14892, 14897, 15214, 15683 II § 713
14892, 15214, 15440
§ 726
· 15480 I,II § 795
· 15566 I § 796
15566
§ 797
· 15377 II § 799
· 15068
§ 800
· 15372 II § 801
15233, 15477
§ 802
· 15477 II § 806
. 15013, 15108,
I § 808
!
15146, 15427, 15566
§81O
§ 452
§ 812,
15146, 15683
§ 456
,
§ 822
14956, 15469
§ 457
§ 823
15202, 15449
!
§ 466
§ 826
· 15610
§ 467
15389, 15449, 15610 II § 830
§468
15389, 1561.0
§ 833
§ 469
§ 835
15573
I
- a)
§ 839
· 15305
~ 471
§ 840
· 14879 I
§'477 čís, 2
§ 841
15607
§ 479
I § 847
15291
§ 480
15035 I § 850
§481.
§ 859
15377
§ 484
. 155n I § 861
§ 508
§ 863
15634 I
§ 513
15059, 15634
§ 518
15059
§ 520
15059
·
§521
I',I
· 15291
§ 523
14854, 14949, 15028, 15377
§ 529
II
· 15291
§531
·
15028
II
§ 537
§ 865
· 15053
§ 547
15028, 15053, 15252, 15656 li § 866
§ 548
§869
· 15028
§ 565
·
15110
§572
.15079 II
§ 585
· 15096
§ 870
~ 586
· 15096
§ 874
§ 602
II
15291
§ 875,
§ 608
15291, 15399, 15454, 15655
I § 876
§ 612
· 15291 II § 879
§ 613
15291, 15655
§ 646
15172 II
§ 649
15624, 15695
§ 684
15624 II
čÍs.
§688
· 15624
čís.
§ 695
· 14962
§ 880 a)
§696
15151, 15598
§ 881
§ 699
· 15624 li § 887
§ 703
· 15321
§ 889
§ 704
· 1532'1
§ 891
§ 705
· 15321
§ 896
§ 709
14962, 15655
I § 897

II

II

I

Cís.

· 14962,
· 15096
· 15624
· 15523
· 15299
15028, 15656
15149, 15252
15149, 15252
· 15028
· 15028
· 15026
· 15026
15149, 15210, 15547, 15656
· 15547
· 15321
· 15137
· 15195
· 15533
14892, 15365
· 15365
· 15365
· 15365
· 15533
· 15202
· 15361
· 15092
15176, 15194
14836, 14908, 14939, 14957,
14987, 14994, 14995, 15037,
15068, 15083, 15085, 15131,
15155, 15200, 15222, 15243,
15257, 1526-1, 15292, 1529",
15396,15449, 15489, 15537,
15563, 15585, 15609, 15610,
15638
· 14905
· 14877
14905, 14908, 14955,
15074, 15133" 15188,
15262, 15334, 15342
15085, 15142, 15368
· 15142
15085, 15142" 15258
· 15074
14841, 14937, 14968, 14995,
15051, 15093, 15131, 15220,
15289, 15378, 15486, 15537,
15553, 15638, 15660, 15702
2
15038, 15468
4
· 15620
14936, 15489
15063, 15109, 15145, 15<363
· 15258
14980
· 15151
15151, 15170. 15616
15151, 15598

čís.

tis.

§
§
§
§
§
§

901
902
904
908
912
914

"

§ 915
§
§
§
§
§
§
§
§
§
~

§
§
§
§
§

i

916
918
920
92'1
922
923
931
932
933
936
938
943
948
956
957

§ 960
§ 961
§ 968
§ 970
c)

-

§ 983
§
§
§
§
§
§
§
§

989
1002
1005
1007
1008
1009
1012
1016

.
.
.
.
.
.
.

§ 1017 .
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

15079, 15200, 15243, 15457
· 15458
14880, 15279
15160
II
· 15233
14854 14893 15009, 15017, I'
15051' i5100' 15104, 15158,
15200: 15215; 15276, 15286, li
15307, 15331, 15457, 15518,
II
15541, 15628, 15681
li
14946, 15037, 15104,
15188, 15258, 15331
15086, 15122
· 15681
I
· 15681
15138, 15587
14987, 15509
14957,15509
· 14957
15184, 15509
:
: 14958, 15184, 15622
15092, 15160, 15598, 15627
14939, 15092, 15386, 15534
· 14939
!
· 15298
· 15386
14939: 15i46, 15261,
15386, 15395, 15684
· 15570
· 15395
· 15395
14879, 15245, 15294
· 14879
. 14939, 15086,
1ií374, 15608, 15656
.
. 15120, 15505
14938, 15374, 15503
· 15133
· 15489
15386, 15597
115374, 15570, 15708
· 15570
14860, 1,5293, 15313,.
15489, 15597, 15675
. 14938, 14993,
1.5002, 15489, 15708
· 15503
· 15313
14993, 15597
· 14993
· 15002
15261, 15705
15467, 15705
14984, 15467, 15587
'. . 15261, 15705
.
. 14917, 14984,
15511, 15612, 15634

1020
1026
1029
103,2
1034
1035
1036
1037
1040
1041

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

§ 1042

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

1043 .
1052 .
1053.
1061 .
1062 .
1063 .
1071 .
1080 ,
1090 .
1092 .
.1096 .
1097 '
1098 .
1100 .
1101
1102 .
1109 .
1113
1114 .
1116 .
1117 .
1118

§ 1151

§ 1152
§ 1154

§ 1155
§ 1158

§ 1159
§ 1162

§ 1163
§ 1164
§ 1165
li 1167
§ 1170
§ 1174
§ 1175
§ 1218
§ 1220
§ ]2.21
§ 1229
§ 1234
§1249

14857, 14878, 14955, 14984,
14993, 15027, 15059, 15060,
15067 15113, 15320, 15430,
'
15500, 15628
· 15259
.
. 15250
14957, 15261
· 15480
· 15115
15138, 15611
· 15122
· 14884
15364, 15500, 15595, 15606
· 15500
14853, 15601
· 15632
· 14854
· 15100
14879, 14902, 15295
.
.
.
. 15672
14938, 15059: :;~?~

.. 15328
15018, 15074
15601, 15632,15637
.
,15059, 15074, 15097,
15232" 15328, 15637, 15672
14964, 15105, 15157,
15342, 15373 15660
14937, 15155, 15468
.
.
.
.
. 15373
.
(2)
· 15457
b)
· 15241
· 15483
.
15366
.
· 15366
(3)
(4)
· 15458
a)
· 15306
14979, 15075
.
15037, 15536
b)
15012, 15037,
d)
15483, 15538
14940, 15105
.
· 15483
'
15221, 15276
• . 14958
.
· 15157
(2)
· 14888
15195, 15515
· 15193
.
.
· 15495
· 15495
· 15193
.
.15068
.
.15291

1357
1356

čís.
čís.

Čí".

15068
í4885, 15193
14842, 14885, 15068,
15193, 15357, 15539, 15558
14888
1270 .
15456, 15535
1271 .
14888, 15456
1272 .
1293 . 15372, 15541, 15636, 15687
15086, 15636
1294 .
14956, 15024, 15086,
1295 .
15141, 15173, 15287,
15296, 15372, 15381,
15398, 15479, 15510,
15512, 15587, 15621,
15652, 15718
2. odst.
14854, 15562
1296
14956, 15326
1297 . 14880, 14925, 14956, 15175,
15225, 15474, 15510, 15657
1298 .
14870, 14956, 15017,
15035, 15138, 15669
1299 .
15225, ,15268, 15510
1300 .
· 15562'
1301 .
15:326
14930, 15326
1302 .
1304.
14960, 15109,
15173, 15268, 15362,
15525, 15539, 15657
1305 .
15539, 15632·
1309 .
· 15326
1311 .
15063, 15459,15057
1313 a)
· 15141, 15294,
15584, 15614
1315 .
14853, 15003, 15141,
15326, 15335; 15402,
15614, 15633, 15679
1316 .
· 15245
1320 .
· 15225, 15253.
15335, 1562'1, 15718
1323 .
15287, 15372
1324 .
14860, 15287
1325 .
15224, 15599
1326 .
15050, 15266
1327
14863, 15000, 15335, 15510
1328 .
· 15226
1329 .
.15510
1333 .
· 14895, 15178.
15318, 15493, 15609
1334 .
14895, .15178
1336 .
· 15256
1338 .
15512, 15621
1346 .
· 14936
(2) .
· 15251
1351 .
14968, 15456
1353 .
15133, 15380, 15525

§ 1262
§ 1264
§ 1266 .
§
§
§
§
§
§

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

§
§
§

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

tis.
I

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

1356
1357
1358
1360
1362
1364
1367
1368
1371
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1385
1389
1390
1391
1392

.
.
.
.
.
.
.

§
§
§
§

1393
1394
1395
1300

.
.
.
.

§
§
§
§
;1
§
, §
II §
§
§
§
§
§
§
'I §
1
§
§
II §
II §
',.1'

II

II
II

'I

II
I'

II

1397
1398
1399
1403
1405
1406
1407
1408
1409
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1422
1424
1425

.
.
.
.
.

.
.

1432
1440
1435
1438

15525
15525
15456
15525
15525
15525
15452
15627
15535
15583
15585
15199
15452
.
. 15585
15014, 15131, 15199, 15585
· 15585
· 15014
· 14885
· 15585
14959, 15585
14844, 14894, 14968,
15039, 15086, 15293, 15449
.
.
15082,
14856,
14956,
15082,
15293,

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

§ 1431
§
§
§
§

·
15133,
15170,
·
·
·
·
15108, 15427,
· 15146,
15250,
15061, 15238, 15452,

·
15151,
14873,
·
15396,
·
14977, 15044,
15139, 15333.
15503,

.
.
15109,
15082,
15039,
15109.
15626,

· !5625
· 15625
· 15625
· 15612
· 15656
· 14894
· 15656
15616, 15655
15353, 15589
. . 140938
15002, 15505
· 15541
· 15250
.
. 14977
15493, 15622·
· 15170
. 14938
15077, 15082,
15446, 15477,
15504, 15689

15133,
.
.
15200, 15289,
14834, 14837,
15106, 15135,

15193,
.
.
15342;
14873,
15611,

15535
15705
15511
15046,
15622

"
,

§ 1497 .
§ 1498 .

III,

§ 1501

14864, 15064, 15550
· 15377
· 15345

P r v 11 í díl č í

\

li

i,

15469
15190
15147
1506!,
15147,
15636

15014, 15124, 15182,
15410, 15608, 15612
.
.
.
.

:1',

14879
§ 1440 .
15262, 15449, 15631
§ 1444 .
15092, 15580
§ 1447 .
· 15377
§ 1460 .
· 14956
§ 1463.
.
. 15035
§ 1470 .
14956 15377
§ 1477
1501
14279: 15450
§ 1478 . 14981, 14981, 15320, 15626
14955,
§ 1479
14981, 15J20
§ 1480 .
15523
§ 1481 .
15115, 15527
§ 1486 .
15011 15064,
.
čís. 1
15]]5 15368, 15415
,
. 15113
čís. 3
.
. 15G'37
čís. 5
15157, 15550
15078,
čís: 6
15137, 15368
§ 1487 .
14864, 15599
§ 1489 .

o vel a:

II

· 15429

§ 16 (2)

11

I

Druhá dílčí novela:

I~

'I,

,

· 15361

§ 4
Tře t í díl č í

§ 37
§ 38
§ 45
§ 97
§ 186
§ 194

II

o vel a:
· 15573
15573
· 15:)23
'. 15133
· 15353
· 15415

II. Obchodní zákoník.
čís.
čís.

§ 40 llV. zák.
čl. 20
čl. 22
čl. 26
čl. 47
čl. 49
čl. 50
čl. 55
čl. 85
čl. 105 .
čl. 111 .
čl.

]]2, .

čl. 113
čl. ]]6

čl.

123
126
129
130 .
čl. 131
čl. 137 (2).
čl. 146
čl. 164
čl. 165 (2).
(5) .
čl. 166

čl.
čl.
čl.

·
. 15705
14882, 15185
··
..
14866,
.

1'1

II
I
II

15673
15524
15312
14866

. 15312
15312, 15313
.

. 15246
15121

151S(i, 15246: 15591
15246, 15670
.
. 15151, 15267
15531
15180
15560
15180
15673
'. 15497
· 15673
· 15472

:
:
15497,
.
.

·
15238,
·
·

15591
15472
15238
15151

čl.
čl.

172
228 (2).
čl. 235
čl. 239 .
\·1.
čl. 242 čís. 4
čl. 244 .
I, čl. 250 .
čl. 266
ll."
čl. 271 čís. 1
čl. 271 čís. 3
čl. 272 ,čís. 2
_
čís. 3
,\".!,
čl. 2,73 .
1'1

čl.

274 .
2'78
279 .
281 .
282
283
296
306
čl. 3 Hl
čl. 31l
čl. 313
čl. 315

čl.
čl..
čl.
čl.
čl.
čl.
čl.

\1".,

I

'II·

li.,

· 15472
: 14966
· 15630
· 14884
· 15630
· 15630
· 14923
· 15656
· 15055
·
. 14956
15056, 15456
· 15056
14956, 15138,
15456, 15680
15456, 15680
14893, 15100, 15286
15188, 15MI
· 15456
· 14956
· 15138
15653
·
. 14956
14928, 15705
15535, 15705
·
. 15705
. 15705

1358
1359
Čís.

čl.
čl.
čl.
čl.
čl.
čl.
čl.
čl.

317
3:<1
336 (2)
337 .
339 .
344 .
345 .
354 .
čl. 355 .
čl. 357 .

I

čís.

15680
fl
čl. 360 .
· 15579
čl. 361 .
II čl. 368 .
· 15120
· 15301
!I
15598
- (2) .
II čl. 370 (3).
15083
· 15083
.
"i čl. 374.
,
· 15138
čl. 382 .
15580
II čl. 407
· 15580 1I čl. 409

15056, 15124, 15374
· 15374
15056, 15124
· 15708
. 153H
· 14928

14928, 15705
· 14928
· 14928

III. Jurisdikčni norma.
čís.

§ J

§ 20
§ 22
§ 28
§ 29
§ 31
§ 41

§ 42
§ 43
§44
§ 45

čís.

15103, 15182, 15281, 15284,
15395, 15512, 15604,
15605, 15621, 15678
čís. 2 .
· 15161
čís. 4 .
· 14985
(3)
15690
.
15429, 15635
· 15090
· 15211
(1)
· 15280
(2)
· 15090
15144, 15324
· 15280
· 15090
15280, 15324

§ 47

§49čÍs:5:

§ 54 (2)
§ 56 (l)
§ 65
§ 68
§ 76
§ 83 b)

§ 100
§ 104
(2)
§ 111 (3)
§ 117
§ 118 čÍs. 2

15635
· 15349
15233, 15275
· 15586
15090, 15429
· 15429
· 14952
· 14929
14952, 15635
14941, 15084
14952, 15324,
15303,
.
.

15575
15551
15433
15707

čís.

§lJČís.1.

§ 14

čís.

2 .

zák
. . :
.
15052, 15172,
15445, 1559Í,
15172, 15630,
.
15349, 15630,
15148,
15148,

Čís.

14835
14992
15180
15681
15687

§ 27 (3)
§ 30
§ 34
§ 35
§ 36 (2)

15149
15687
15656
15656
15148

.
§ 37
40
42
48
64 čis: 3 :
§ 68 (1)

§
§
§
§

· 14934
· 15033
· 15033
· 15687
· 15157
· 15033
14982, 15296
· 15306
· 15102
· 15183
· 15183

15183
15183
15183
1510215464
15264
15264
14903, 14927
14903, 14927, 15464
15033, 15065
· 14973
· 15118
· 15151
· 15177
· 15151
· 15149
· 15687
· 15599
· 15015, 15065,
15243, 15335, 15404
· 15306
15413, 15656
· 14873
15027, 15381
14864, 15027
· 15314
15102, 15177
· 15585
· 14898
(2)
15105, 15533, 15599
14926, 15088, 15105, 15148,
15292, ·15418, 15499, 15501,
15540, 15595, 15694, 15695
14972, 15517
14869, 14900
(2)
· 14972, 15032',
15116, 15231, 15390
.15556
14900, 15329
(2)
· 15656
(3)
· 14869
· 15240
14947, 15074
posl. odst.
· 14838, 14872,
15032, 15116, 15144,
15331, 15390, 15517,
15574
· 15102
· 15065
· 15240
14872, 15116, 15209
odst. 6
· 15209
a)
· 15656
15073, 15362, 15677
· 15325
· 14989
· 15159

14976
14978, 14994, 15155,
15342, 15552, 15553
§ 274
· 15690
§ 276
· 15690
§ 278
15158
§ 292
14901, 15377
§ 294
14955, 15258
§ 298
· 15325
§ 300
15211
§ 325
15064
§ 328 čís. 2
· 15211
14906
§ 336 (I)
§ 347
· 15158
§ 352
· 15211
§ 368
152,11
§ 372
14906, 15204
§ 373
15065
§ 375
15065
§ 391
14873, 15148
§ 395
15041, 15656
§ 396
15326, 15656
§ 397
· 15345
§ 398
15102, 15326, 15656
§ 405
15493, 15595
§ 406
15097, 15133, 15204,
15380, 15482, 15493,
15549, 15599, 15631, 15685
§ 410
14867, 15114, 15586
§ 411
. 14838, 14873,
15016, 15032, 15517
§ 412
15177, 15314, 15526, 15690
§ 414
15016, 15317
§ 415
· 15016
§ 416
15016,'15218, 15317
§ 419
15016, 15117, 15304
(3)
· 15117
§ 428
· 14886
§ 430
· 15016
§ 438
· 15656
§ 448
14974, 15304, 15409
§ 461
15217, 15349
§ 462
15400, 15404
§ 464
152.18, 15264, 15317
§ 465 (2)
15058, 15264
§ 467
· 15264
čÍs. 3
15400, 15404
čís. 5
· 15254
§ 468
· 15264
§ 471 čis. 2
15264
čÍs, 4
· 15701
čís. 6
15116, 15390
čís. 7
· 14991
§ 473 (2)
· 15033
§ 475
. . .
· 15032
§ 477
15015, 15345, 15414, 15463
čís, 1
14931, 14985

§
§
§
§
§'
§
§
§
§
§
§
§
§
§

70
71
72 (2)
74
75
78
84
85
93

!O2
104
112
138
146
155
158
178
182

§ 185

§ 187
§ 188
190
191
193
196
204
225
226
228

§
§
§
§
§
§
§
.§

§ 232

§ 234
§ 235

čl. VI. čís. 1 UV.
čl. XLII. llv. zák.
§ 1
.
15340,
§ 6
15052,
(2)
§ 7
. 15172,

čís.

§ 68 (2)
§
§
§
§

§ 233

IV. Soudní řád.

čís.

§ 236
§ 237
§ 240

§
§
§
§

243
250
259
261

§
§
§
§

.268
269
270
271

·
·
·
·
·
·

§ 272
§ 273

i!

lI!i

I

"

II
II

I
I
II

I
II
I
I
I
II

I
II

I

'II
I
I

I
I,
I

I

1360

1361
Čís.

§ 477

čís.

2·

čís.

3

čís.

4

čís.
-

-

§
§
§
§
§
II
~i

478
479
482
486
488
493
496
---

čís.
čÍs.

čís.
čÍs.

5
6
9

2
3

fi 498
§ 499
§ 501
§ 502, odst. 2
odst. 3
§ 503

čís.

2

E! 505 (2)
§ 506
§ 507
li 513
§ 514
§ 514 (2)
§ 515
§ 517 (2)
§ 519
čÍs.
čís.

-

§
§
§
§
§

2
3

520

521
523
526
527 (2)

14931, 14991,
15161, 15314
14838, 14855, 14941,
15084, 15324, 15658
· 15015, 15033,
15186, 15264, 15306,
15345, 15414, 15630,
15692, 15701
· 15033, 15180,
15252., 15414, 15630
· 14838, 15074,
15144, 15232, 15463
14886, 15033
15264, 15687, 15701
15701
15352, 15403
· 14937
14976, 15561
· 14937
· 15067
15067, 15201
14976, 15561
· 15189
14974, 15409
· 15409
14842, 14930,
15275, 15382, 15409
14890, 14931,
14976, 15227
15016
· 15464
· 15464
· 15316
14927
· 15033
· 14927
14974, 15349
· 15340
15687, 15701
· 15701
· 15507
· 15304
· 15187
· 15102
15166, 15491

V.

§ 528

14855, 14952,
15126, 15666, 15713
§ 529
. 15317
čís. 2
. 15033, 15072,
15134, 15218, 15414
§ 530 čís. 7
14890, 15089, 15465
posl. odst.
.
. 1546q
§ 534 čís. 2
15134, 15218, 15317
§ 547 (2)
. 15218
§ 552
14947, 15493
§ 557
15316, 15359
§ 559
.
. 15316, 15493
§ 560
14947, 15074, 15232·, 15637
§ 561
14982, 15074, 15232, 15331
§ 562
. 15007, 15116, 15232,
15234, 1533\, 15637, 15688
§ 565
15232, 15331, 15637
odst. 1, 2
.15331
odst. 3, 4
15007, 15127
§ 566
14947, 15030, 15209, 15637
§ 567
14938, 15637, 15688
§ 569
15328, 15637
§ 571
14947, 15074, 15116,
15209, 15232., 15688
§ 562
15007, 15116, 15232,
§ 573
15097, 15328
~ 574
15097, 15328, 15637
§ 575 (3)
14938, \5328§ 577
· 14959
§ 579
· 15631
§ 580
· 15631
§ 581
· 15631
§ 582
.. 15631
§ 5R3
15631
čís. 2
· 15631
§ 584
15631
(2)
14959
§ 594
15697
§ 595
14972
čí-s. 1
14959
čís. 2
14972
-- čís. 5
· 14959
čís. 6
· 14972
§ 596
14972

Exekuční řád.
Čís.

čl.

III.

zák ..

15020, 15423, 15659
čl. XIII. čís. 5 ll\'. zák ..
· 15659
čl. XVIII. lIV. zák.
· 15499
čl. XXVI. UV. zák.
· 15416
čl. XXVII llV. zák
· 15659
§ 1
14975, 15357, 15423
lIV.

Čís.

čís.

§ 1

čís.
čís.
čís.
čís.

13 .
16 .

\7 .
18 .

§ 3
(2)
§ 7 (1)
§
.§
§
§
§
§
§

\4975:
15260,

9

11

12 (2)
14
\8 čís. 3.
34
35

15505,
(3)

.

§ 36
§ 37
§ 39

-

čís.
čís.
čís.

čís.
čís.
čís.
čís.

čís.
čís.

1
3
4
5
6
12 .

15332
15394
· 15331
14992
15265
1566S

.

14876,
15329,
14889,

2
8

(2)

§ 40
§ 42

-

ČÍS.

-

čís.
čís.
čís.

5

§ 44 (2)
§ 47
(2)
§ 49
§ 54
2
3

§ 55
(2)
§ 56
§ 58
§ 60
.
§ 65 (2)
§77
§ 78

čís.

§ 1

14938,
15231,

§ 80 čís. 1
§ 81 čís. 1
§ 88 (2)

§ 98
§ 99

15015,
15297,

14901,
15015,
15172,
15296,
.
15188,
.

Civilnl rozbodnuti XVIII.

· 15668
\5129, \5697
· 14850
· \533\
\5129, 15\89
· 14876
15i05, 15129,
\5265, 15533
· \4850
15246, 15574
· \5114
15212
· 15333
· 15252
14953, 15031,
15332, 15364
15565, 15694
· 14938
. · 14850
14892, 15246,
15502, \5708
15394, 15575
\5189, 15573
· 15219
· \5189
· 15213
· 1549S
· 14953
15126, 15498
15015, 15236
· 150\5
15015
· 15189
· 15560
· 15560
15354, \5373,
15560, 15575
15189, 15212,
15373, 15575
15189, 15354
· 15297
· 14865'
· 15470
· 15507
· 15015
14903, 14982"
15126, 15161,
15187, 15188,
15507, 15630
· \5575
· 15\18
14868, 15101,
15659, 15692
. 15707
· 14982

Čís.

§
§
§
§
§
§
§

103
\04
\08
109
\11
1\2
114

odst. 3
§ 119
§ 120
čís. 2
§ 122
§ \23
§ 130
§ 132 čís. 5
§ 133
§ 134
§ 135
§ 138
§ 139
§ 140, posl. odst.
§ 143 (2)
§ 147
§ 150 ..
§ 151
§ 152
- pasl. odst.
§ 153
§ 154
§ 155
§ 156
(2)
§ 157
§ 170
čÍs. 5
§171
(2)
§ 172 čís.
čís. 5
odst. 2
§ 177, posl. odst.
§ 180 (1)
(4)
§ 183
§ 184 čís. 3
§ 185
§ 186
§ 187
§ 196
14934,
§ 209
14901,
§21O
15462,
§ 2\3
14843, \5023,
§ 214
.
.
.
.
§ 215
čís. 4

15707
\5707
15355
\4982
15672
15672
15395
\5355
15672
· \52'12
· \5002
· 15002
· 15002
14982
· 15355
14903, 15421
15421, 15676
· 15101
15101
· 14903
· \4902
· 14902
· 15161
15404, 15616
· 14851
15462, 15616
· 15273
15462" 15616
· 15273
14851
· 15364
15260, 15364
14851, 15364
· 15330
15330, 15703
· 14186
· 15616
· 14934
· 15035
15417, 15441
· 15161
· 15161
· 15161
· 15161
· 15186
· 15161
· 15186
· 15186
· 15613
\5693, 15698
15388, 15441,
15496, 1569~
15573, 1567~
.
. 15490
· 15693
14851
·
·
·
·
·
·
·

86

1363

1362
Čís.

Čís.

§ 216

-

čís.

2

čís.
čís.

3
4

pasl. odst.
§ 217 čís. 2
§ 218 (2)
§ 222 (I)
(4)
§ 223 .
§ 224
§ 229
§ 231
§ 233
§234
- (2)
§ 237
(3)
§ 238
§ 239
§ 251
čís. 6
§ 252
§ 253
§ 254
§ 257
§ 258
§ 259
(3)
§ 271
§ 283
§ 285 (3)
§ 286
§ 290 čís. I
čís. 2
§ 291 čís. 2
posl. odsi.
§292
§ 294
15031,
§ 295
§ 296 . 15076
§ 297, pasl. odst:
§ 299 . .
odst. 2

· 15693
.
. 14901, 15202,
15343, 15603, 15654
· 15693
· 15101
15233, 15388
· 14981
· 15023
· 15616
· 15432·
· 15616
· 15416
14934, 15693, 15698
14865, 15389
14996, 15596
14843, 15698
· 14996
· 15432
15675
· 15260
· 15693
· 15408
15006, 15568
14902, 15532
15015, 15076
. 15076
15076, 15297
15329, 15389
15013, 15395
· 15395
· 15297
· 15333
· 14875
· 15389
· 15354
· 15449
· 14842
· 15055
· 15055
15130, 15416, 15630
15370, 15373
15236, 15385, 15460
· 15460
15373
· 15076

čís.

i!

i!_
!

305
307

I

308

11\
.,

I
II

I
I
,

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

čís.

310
320
325
327
331
332
333
336
341
349
350
(5)

§ 353
(2)

§ 355
.§ 356
§ 368
(2)

§ 370
§ 371

-

§
§
§
§
§
§
§
§
§

-

15385, 15529
14856, 15694
14956. 15106,
15244, 15383,
15460, 15497,
15636, 15694
· 15244
· 15048
· 15076
· 15076
15236, 15497
· 14983
· 15497
· 14982
14983, 15404
15260, 15364
· 15533
15377, 15607
· 15533
· 15208
· 15572
14874
15114
15114
15544, 15659
13544
· 15212
15212 .
· 15212
· 15212·
· 15423
· 15212
· 15212
· 15659
2 čís. 2
· 15013
· 15210
· 14888
· 14975
· 14973
· 14975 .
· 15022
· 14888
. . 15022, 15187,
15423, 15466, 15659
.
.
14844,
14856,
15130,
15390,
15610,

čís.
čÍs.

čís.
čÍs.

1

2
3
4

374
376
377
378
379, odst.
381
391
392
393
(3)
§ 394
§399
§ 402

VI. Řízení nesporné.
a) nesporný patent:

§ II
§44
§ 45

Čís.

čis~

15507
· 15446
· 15446

· 15025
· 15547
· 15347

§
§
§
§

114
121
122
125

§ 126
§ 127
§ 128
.~ 129

b) zákon

čis.

·
. 15447
15210, 15547
. 1496Z
. 15695
·
. 15695
15265, 15695
·
. 15494
15025, 15053
, 15025

§ 136
§ 145
§ 158
§ 159
§ 160
§ 174
§ 177
§ 179
§ 180

. 15384
. 15252
.
. 15252
.
. 15148, 15207,
15384, 15582, 15695
15096, 15148, 15207, 15582
.
152\0
15210, 15547
15210, 15547

100/31 sb. z. a n.:

čís.

čÍs.

§ 1 (2)
§ 6
§ 7
§ 8
§ 11
§ 14
§ 17
§ 18
§ 23
§ 25
§ 31
čís. 3 .
ČÍ's. 5 .
čís. 6 .
§ 32
§ 33
§ 34
§36

§ 36

-

písm b)

15361, 15581
15112, 15407, 15542
· 15591
· 15582
· 15296
· 15524
15174. 15524. 15693
15192, 15547
· 15365
· 15365
15265
15399
15052, 15399
14986
14904, 15507, 15524
15052
15690
15057
15112, 15507, 15581
15507

§36čís.4.

§ 37
§ 41

odst. 2
Jit. d)
Jit. I)
Jit. g)

lit. h)
§ 45
.
§ 46 (2) .

II

§ 48
§ 50

_

III

.'
14848,
15026,
15098,
15447,

.

(4)

§ 53 (1)
§ 54 (2)

·
. 15542
15407, 15542
14971, 15025
·
. 14992
15333, 15695
·
. 15168
15054, 15192,
15547, 15582
. 15192
. 15174
14882, 14971,
15041, 15096,
15111, 15358,
15487, 15547,
15649, 15667
.
. 15507
15265, 15547
.
. 15547
14986, 15581
14986

VII. ostatní zákony a nařízení.
čís.

1679 březen 13. (tractatus de
juribus incnrporaHbus)
§ 20.
. .,
15057
1784 březen 22. čís. 266 sb. z. s. 15076
1786 září 18. čís. 577 lit. c) sb.
z. s..
.
.
.
. . 15423
1790 leden 19. čís. 1094 sb. z. s. 15252.
1799 duben 19. čís. 466 sb. z. s. 14901
1806 .přezen 14. čís. 758 sb. z. s. 15512
_ říjen 24. čís. 789 sb. z. s. 15423
1818 květen 2. čís, 21734.
. 15098
1819 srpen 23. čís. 1595 sb. z. s.
(řízení ve věcech manželských)
. . , 14835
§ 14.
.
.
. 15179, 15465
1835 červen 15. čís. 39 sb. z. s. 14999

1836
1837
_
1838

_

čís.

leden 6. čis. 5 sb. z. s.
15051
červen 27. čís. 208 sb. z. s. 15179
září 19. čís. 229 sb. z. s. 15452
,červen 6. čís. 277 sb. z. s.
(dražba)..
. 15583
srpen 21. čís. 291 sb. z. s.
(exekuce na pohledávky
za státem)
.'
. 15373

1841 květen 4. čís. 531 sb. z, s.

(výživné)
. . 15382,
1850 únor 9, čís. 50 ř. z. (poplatkový zákon).
.
.
§ 72 .
. 15020,
§ 80..
.
.
1851 listopad 16. čís. 1 ř. z. na
rok 1852 (provoz. řád)

15539
15202
15654
15654

...

1365

1364

·
§ 22 .
§ 72 (2)
§ 95.
.
·
1852 květen 27. čÍs. 117 ř. z.
(trestní záko.n)
§ 4 .
.
.
§ 47 .
§ 99 .
§ 242
.'
§ 268
14864, 15657,
§ 335
·
§ 365
·
§ 366
15089,
§ 431
·
§ 506
červenec 3. čís. 138 ř. z.
prosinec 3. čís, 250 ř. z.
(JeSlní zákon) .
1-854 květen 23. čís. 146 ř. z.
(horní zákon)
§ 106
.
.
§ 117
§ 133
§ 170
b)

§ 174
§ 253
§ 257

.

zříz.

čis.

15401
15288
15401

15687
§ 26 .
..'
prosmec 21. čís. 144 ř. z.
(státní základní zákon)
čl. 6 .
.
.
.
.
1868 'květen 25. čís. 47 ř z

14864
14864
15601
14963
14963
15679
14864
14864
15657
15226
15531
14940

15678
15590
14940
15590
14981
14878

(spolkov)1 zákon)

15623
15263
15143
15143
15479
15322
15322

..

červenec

6.

(adv.

mor.)

§ 31 .
. 15263
§ 103
. .'
'
duben 16. čís. 7 z. z.' čes:
(ohecní zřízení)
§ 28 čís. 2
.
čís. 9
.
§ 48.
.
.
.
.
.
1866 červen 1. čís. 49 z. z. ,čes:
(hon. zák.)
§ 45 .
§ 46 . .
1867 listopad 15. čís. 134 ř. z.

čl. ll..

čís.

· 15051

..

96

ř.

15590
z.

řád)

15183
§ 16 .
§ 17 .
· 15468
1869 únor 6. čís. 18 ř. z. (rozdělení pozemku)
· 15057
§ 1
§ 2
· 15057
· 15057
§ 3
..
. 15057
§ 4
březen 5. čÍs. 27 ř. z. (ručení železnic).
. 15063
§ 1
. . 14960, 15123
15175, 15401, 15633
květen 30. čís, 93 ř. z.
(vodní zákon)
§ 23.
.
· 15441
· 15343
§ 36
· 15343
§ 53 .
15343
§ 56.
.
.
.
1870 duben 7. čís. 43 ř. z. (koaliční zákon)
. . . . 15702
dub~n 30. čÍs. 68 ř. z. (or-

15372
15499
15499
15499
15499
. 15499
154
99
· 15499
z. (voj.

1855 leden 15. čÍs. 19, ř.
tr. zák)
§ 702
.
.
.
1856 říjen 8. čís. 185 ř. z
§ 50
....
1857 červenec 1. -čís. 124 ř. z.
.
§ 2 . .
.
.
.
1858 ~erven 3. čís. 92 ř. z.
.
~ cervenec 21. čís. 105'f. z.
1863 prosinec 3. čís. 105 ř. z.
(domovské právo)
§ 23..
...
1864 hřezen 15. čís. 4. z. z. mor.
(ob.

Čís,

I

..

gamsace veřej. zdravotnictví)
.
§ 2
.
srpen 28. čís. 51 (slez.
vod. zák.)
§ 61 .
srpen 28. čís. 65 z. z. mor.
(mOT. vod. zák.)
§ 52.
.
.
§ 56 .
§ 187
srpen 28. čís. 71 z. z. čes.
(vodní zákon)
§ 69.
.
.
1871 červenec 25. čís. 75 ř. z.
(.not. řád)
·
§ 25 .
§ 28 .
·
·
§ 29
§ 124
..
§ 125
§ 127
·
§ 128
·
§ 132
·
§ 133
§ 134
·

14878
14878
15441
15343
15343
15168
15668
15591
15591
15591
15591
15591
15591
15591
"15591
15591
15591

čís.

čís.

§ 47

1871 červenec 25. čís. 76 ř. z.
(notářský

§ 1 b)
§ 3

spis)

§ 76
§ 78
§ 85.

15061, 15587

15545
15528
15528
15393

.
duben 27. čís. 67 ř. z.
(upomínací řízení)
§ 2
15090
§ 19. .
15090
květen 14. čís. 71 ř. z.
(prav. na:ř. k zákonu o

14850

červenec 25. čÍs. 95 ř. z.

(knihovní }'ád)
.
15233
§ 16 .
14981, 15388
§ 17 .
15095, 15707
§ 29 .
. 15377
společenstvech)
§ 33 d)
15112
. 15494
§ 3 . .
.
§ 36 .
květen
23.
čís.
119
ř.
z.
15020, 15423, 15659
§ 38 c)
14896
(trestní řád)
§ 42
§ 83.
. .
. .
. 14963
15569
§ 51
15284
1878 únor 18. čís. 30 ř. z. (vy§ 61
15399
v,la'Stnění)
§ 64
15098
15416
§ 4
§72
. 15098
15494
§
24
.
§ 77
červen 30. ČÍ's. 90 ř. z.
14868
§ 93 .
15305
Oasy)
§ 94 čís.
15131
§ 1 .
.
15305, 15566
_
čís. 2
1883
,červen
2.
čís.
26
z.
z.
sl.
15189, 15399
§ 95 .
(stav. řád pro Slezska)
. 15399
§ 96 .
§ 24 .
15372
14868, 15057, 15692 \"1
§ 111
15372
§ 123
15399
§ 124
září 17. čís. 152 ř. z.
15369
.
.
. 15399 lil
§ 125
§ í
. 14868, 15057
15369
§ 126 .
§ 2
15369
§ 127
15659
§ 5
18'87 prosinec 28. čÍs. 1 ř. z.
1872 duben 1. čís. 40 ř. z. (disc.
na rok 1888 (úr. poj.)
stalus)
§ II
15443, 15679
14963
§ 14 .
15055
14963
§ 43
§ 15 .
15679
14963
§
44
§ 18 .
15679
§
45
červen 16. čís. 84 ,ř. z. . 14940'
15024
§ 46
červenec 12,. čís. 112 ř. z.
15633, 15679
§ 47
15055
(syndikátní zákon)
§ 61
§ 1
15003, 15470, 15662,
1888 březen 5. čís. 19 z. z. čes. 15141
15715
15067
§ 5 . .
.
§ 2
. ' 15715
_
březen
30.
čís.
33.
ř.
z.
§ 4
15470, 15690, 15715
(nem. poJištění)
15282
1873 duben 9. čís. 70 ř. z. (spo§
65
.'
lečenstva výrobní a hosl
1889 leden 8. čís, 5 z. z. č,es.
podářská)
. 15030, 15108, "1
(stav. řád) . '
15098
15393 \ 1893 pro5inec 2-6. čís. 193 ř. z.
(stavební živnosti)
. . 15342

II

~§ ~4

§8
§ 9
§ 29
§ 36
§ 41
§ 44
§ 45
§ 46

lt~i~ ,

14882, 15111, 15524
15112
15112
15682
15524
15393
15545
15545
15545

1894 červen 16. čís. '64z. z. mor.

li

I
I

I
'

I

(sta". ř.)
§ 23

§24

15098
15098
15098
15459

§ 25
§ 69
.
1896 leden 19. čís. 16 ř. z. (org.
statut pro žeL spráVU)
15288
§ 19

1367

1366
čís.

1896

březen

5.

čís.

31
.

ř.

z. (poj.
reg.).
.
.
.
duben 27. čÍs. 70 ř. z.
(splátkové obchody)
·
§ 2 .
§ 3 (2)
·
.
14838,
§ 6 .
§ II .
červenec 7. čís. 140 ř. z.
(-cesty z nouze)
§ 2 (l)
§ 9
§ 16
listopad 27. čís. 217 ř. z.
(org. zllk.)
§ 22
§ 89
·
§ 90
14985, 15058,
listopad 27. čÍs. 218 ř. z.
(živn. soudy)
§ 25 .
prosinec 31. čís. 8 ř. z. na
rok 1897 .
.
.
1897 Leden 1. čís. 9 ř. z. .
leden ll. čIs. 30 ř. z. (pa-

15220
15611
15131
14969
15131
14971
14971
14971

květen

15306
15629
15629

15411
. 15411
5.

čís.

112 ř.

z.

(jednad řád)
§ 130
·
. 15161
§ 133
14985, 15264
§ 334 (l)
· 15470
prosinec 9. čÍ3. 283 ř. z.
(řízeni ve věcech manželských)
§ 8
·
. H835
. . 14835, 14952,
§1O
15179, 15227, 15465
§ 12
. 14952
1898 leden 18. čís. 28 ř. z.
(zmocněni be·rních úřadů
k zákrokfim na soudech) . 14934
březen ~. čís. 41 ř. z. (finanční

1902

prokuratum) 14934, 152:10

červenec

(dráhy)
1903 leden 4.

12.
čís.

čís.

147 ř. z.
. 15053, 15123
10 ř. z. (ter-

minové obchody)
§ !O .
14888
§ 11 .
14888
§ :12 .
141888
1906 březen 6. čís. 58 ř. z. (společnosti

§ 4
.
(3)

s r. o.)

15222
15222
15194
15121
15312
15121
15194 .
15307
15307
15307
15307
15537

15122, 15194
. 15222
. 15222

§ 11 "
§ 13 .
§ 14 .

.

15515
15515
15381
15369
14840
15597
15240
15515
15241
,15381
15381
15515

§ ,15 bod 14
§ 35 .
·
§ 55 .
15485,
§ 82 f)
§ 107
·
§ 114 b)
15001,
f)
·
§ 127
·
§ 144
·
říjen 3. čís. 63 z. z. čes.
(úřednici okresní)
. 15281
1908 květen 29. čÍs. 35 z. z.
čes.

(okresní

úředníci)

. 15281

srpen 8. čis. 68 z. z. čes.

(statky střední velíko.sti)
§ 1
15054, 15379
§ 3 .
.
. 153·79
§ 111 (4) .
. 15548
§ 14 .
15379
srpen

9.

čÍs..

162

(automobily)
§ 1
(2)
§ 2
. . .
po sl. odst.
§ 3 (3)
§ 8
.
§ 10 .

ř.

z.
·
.
14'881,
·
·
·
·

15508
15508
14'881
15508
15508
14881
14881
15610

1910 leden 16. ČÍS. 20 ř. z.

§ I (1) .
- odst. 2 b)
§ 5
§ 6
§ 7
§16
§17

§ 19
(3)
§ 20

·
'.
·
.
14994,

duben

čís.

28.

ř.

81

(automobily)

ř.

1912 září 18. čís. 191
nematografy)

1913 duben 14. čís. 67 ř. z.

čís.

9

ř.

15436
15035
15366
1524\
15436
15243
14836
15458
15660
15560

§ \
.
§ 28.

.

červen

. 14878
. \4'878
z. (stat15075
\5075

.

1. Ns. 1118

(proc. novela)

ř.

z.
. 15090

čl. Vlil čÍs. 24
. 15186
červen 16. čís. 39 z. z.
n1O'r. .
.
•
.
•
. 15459
červen 25. čís. 138 ř. z .. 14930,

15035, 15537
září 6. čís. 238 ř. z..
. 15663
září 7. čís. 239 ř. z..
. 15563
prosinec 10. čís. 337 ř. z.:

1. Konkursní
§
§
§
§
§

30 čís.
31 čís.
42.
44 (2)

1
2
.
.

46

čís.
čís.

2

58

.

-

§
§
§
§
§

57 .

n .
102
124

N. Vyrovnací

§ 11
§ 16

§17

§ 18
§ 28
§ 46
§ 47
§ 53
§ 53
§ 57
~

.
(2)

(3)
.
(1)
(3)
(4)
.

63 .
§ 102

řád:

· 15427
· 15427
· 15196
· 148m
· 14891
· 14891
· 15081
· 15081
· 15255
· 14001
· 14'891

4

1'91 16

březen 19. čís. 69 ř. z.
dílČÍ novela) viz I.

(nI.

z. (ki-

. 15051, 15289

§ 9

· ,14935
14935
14!935

§ 8
§ 12
§ 13

z.

. 14!840, 15508

§ 46 .

§ 7
.
§ 36 .
1914 leden 13,.

III. O d P II r č í řád:

· 15240
· 15660
· 15181

§ 27 .
§ 36 čís.
§ 39.
.

koví úředníci)

(živnostenský řád)

15161
14934
15204

tentní zákon)

§ '8 .
§ 95 .

§ 6 (4)
§ 8
.
§ 18 (2)
§ 22 (4)
·
§ 28 .
§ 39 (3)
§ 40
§ 61
·
§ 63
·
§ 76
·
.
§ 82
15222,
prosinec 16. čís. 1 ř. z. na
rok 1907 . 14930, 15036,
1907 srpen 16. čís. 199 ř. z.

čís.

čís.

čís.

řád:

·
.
15151,
15151,
·

15564
15492
15492
15492
15140
·
15151
15206, 15564
· 15151
· 15151
·
. 15492
.
. 15044, 15046.
15077, 15397, 1558.,
· 15151
· 15151

březen 26. čís. 87 ř. z.
15566
§ 3 (1) .
.
.
.
červen 28. čÍs. 207 ř. z.

(zbavení svéprávnosti)

§
§
§
§

39.
.
49 (3) .
53 .
56 .

září 22. čís. 317 ř.

lovní řád)
§ 37 čÍs. 4

:4986
· 15,581
· 15581
· 14980
z. (pOš15458
15684

191'7 leden 4. čís. 6 ř. z.
čl.

IV.

.

15563
15563

čl. VIII (2)

červenec 28. čÍs. 319 ř. z .. 15629

prosinec 23. čís.. 501 ř. z.
(pojišťovací řád)

· 15129

§ 11 (2)
§ 19 (Jl)
(2)
§ 20 (2)
§ 22 .
§ 26 .
§ 32 (2)
(3)
§ 42
§ 63

15120, 15450

· 15120
· 15120
· 15129
.
. 15339
14'870, 15285
15339, 15448
14870, 15285
153,34, 15426,
15428. 15481
14852
15481
15369
15610
15203
15615
.
. 14956
14956, 15386
. 149,56
. 15450
15615
15203

§65
§
§
§
§
§
§

§
§
§
§

67
124
127
1~1

132 I.
133
(3)
151
153
157
167

prosinec 23. čís. 521 ř. z.

(poj. reg.)

§ 10 (2) .

15220

1918 březen 2'1. čís. 105 ř. z.
(úpadek a vyrovnání II
společenstev)
.
.
..153·93
říjen 28; čís. 11 sb. z. a n.
čsl.

(proh1.

státu)

. 15051

listopad 2. čÍs. 3 sb. z.

a n.

.

. 14998

'1368

1369
Čís.

1918 listopad 2-. čís. 4 sb. z
a 11. (příslušnost zemskéh~
soudu v Praze) .
.
. 15512
prosmec 19, čís. 91 sb. z.
a n. (osmihodinová doba
pracovní
14839, 14978,
§ 3
15143~ 15553
§ 6
. 15706
§ 6 (3)
. ,15553
§ 7 (4)
. 14908 1:
§ 12
. 14908
. .
. . 1'5363, 15444
1919 dUben 8. čís. 198 sb. z. a n.
Ii
(vys. asistenti).
15629
dUben 10. čís. 187 sb. z.
Ii
a n. (měna)
j,!
§ 6 .
.
.
. 14937, 15120

1

I
li

Čís.

a n.. . .
září 30. čís. 529 sb'. z. 15120

§ n.

(vy.. obch. ŠkOla)
15629
,,,4 posl. odst. .
.
. 15629
flJen 17-. čís. 562 sb. z.
a n. (podm. odsou'zení)
§ 1 (2) .
141963
§ 5 .
.
14963
§ 9
.'
.
.
.
.
. 114963
prosmec 11. čÍs. 658 sb. z
a n. (daň obratová). . 15338
.
. '.
15011
§ 49.
prosinec 12. čís. 29 sb. z.
a~. na rok 1920 (domácká
pra,ce)
. '.
1-241
§ Zl.
prosinec 17. čÍs. 2 sb. z: Ol
a n. na rok 1920 (státní

15336, 15638
dUben 16. čís. 2'15 sb. z.
Iii
a n, (záhorový zákon
14905, 14942
zaměstnanci)
. ,
. ',,'
.
.
. 14982
~
~ . . .
15308, 15617
kveten 16. C1S. 268 sb. z.
a n. čl. XIX...
15563
15617
prosinec 1.7. čís. 16 sb. z.
květen 22.' čís. 320
z,'
a n, ,na rok 1920 (Obecní
a .. n. (novela o 'Právu manzaměstnanci
1S5-38
zelském)
I
§ 12 (2)
§ 3
. 15143
II
15179
§ 18
15617
§ 13 c)
. . ,15310 li
§ 24
15263' 15538, ,15623
e)
14835, 15169, 15273 [i
prosinec 17. čís 20 sb. z
g)
.
.
.
. 15405 II
a n. na tok 1920
h)
14835, 14890, 15169,
§ '8 .
.
.
.
14880
153'10, 15405
1920 led~n 30. čís. 8'1 sb . z.
§ 13 posl. odst.
.
14835,
a n. (příď. zák.)
14952, 15227 JI
§ 23
§ 14 .
15230
§ 30
. 14835
C
'I
15665
'"
15278
§ 37
§17 )
14905, 15'230,
.
. 15041, 15167, 15169,
il
15589, 15555
, 15274, 153'10, 1548~', 15530
leden 30. 'čís. 82 sb. z.
§ ~8.
.
.
.
.
. 15179
a n. (domovníci) .
kveten 23. čís, 277 sb. z.
·
. 14995
§ 1
~ n. .
.
. '.
15459
15270, 15688
§
4
cerven 4. čís.. 314 sb. z.
14995, 15270
§ 6
~ n. .
.
. '.
15210
14974
·
§
8
cerven 11. čfs. 3130 sb. z.
14995, 15410
§ 9
a n. (p.oz. úřad)
. 15688
§ IQ
~ 3
'.
15589
·
. 15688
§
15
cervenec 23. čÍs. 4'43 sb.
14996, 15410
§ 16
~. a n. (Obecní úředníCi)
.14974
'.
§ 18
~l. r.. . . . .
,15281
15241
cervenec 23. čís. 444 sb:
únor ~. ,čís. 89 Sb.' z. 'a n:
;, a n. (okresní úředníci)
(penslJTII POjÍštěnl) . . . 15287
Sl. l..
. . . . . 15281
I'
15290
§
I
cervenec 23. čís. 456 sb
14924
z. a ·n. (zařazení SlUhů) .
odst. 2 a)
.
: 14859,
~ 1
'"
15623
14930, 15036
§ 15 .
cervenec 23. čís. 457 sb'
. 15287
z. a n. (stát. zam)
.
§ 3
.
15287
u·~or 2,9. čís. ·121 sb. z. a n'
. 15623
(ustavní Jistina)
.

g;3 . . . .

sb.

j

II

t

p3 . . . . .

čís.

Čís.

1919 září 23. čís. 524 sb. z.

.
. 14899
14899, 15001
.
. 15512
. 14899, 15001
15128, 15144, ,15240
. 15051
. 15288
březen 31. čÍs.. 233, sb. z.
a n. (města s regulovan~rm ma'gistrátem)
14965
§ 13 .
duben 8. čís. 309 sb. z.
a n. (dávka z majetkU)
§ 1 .
15104
§ 62 .
15020
duben 8. čÍs. 329 sb. z.
a n. (náhrad. záko.n)
§§ 12-25 .
· 14982
§ Ml .
· 15135
§ 47 .
· 15693
· 15693
§ 49 .
15693
§ 59 .
duben 14. čís. 302 sb. z.
.
15119
a n. .
.
. 15108, 15119,
§ 10 .
1'527'7, 15469, 15691
. . . . 15108
§ 12.
duben 15. čÍs. 3114 sb. z.
a n. (exekuce na platy) .15204,
153'73
§ 1
. 14842, :15153
§ 2 .
.
.
. 141842, 15,153
duben 15. čí-s. 3;32 sb. z.
§
§
§
§
§
§
§

a n. .
§ 3
.

,I

II,.

I
I'

II

II
!i

II

I
jl

I

I.I
II'j

a n. (převzetí' Výkonů
zdravotně policejních stá-

tem)
§ 4 čís. 8
červenec 27.
z. a n.

~.r;en

14878
čís.

465 sb.

a n,

§ 2
§ 8

Čís. 47ľ

(těžba

1'1

!I

3-.
sl;. z.
a n. (úprava pal~~tovnbéhO)
srpen 14. Ns. ~83 s . z.
a n. (obecni zřízenci)
§ 8
. . . . 15154,
září 23,. čís. 545 sb. z. a n.
§ 13.
.
.
.
.
.
prosinec 22 .. čís. 6S3 sb. z.
a n.
§14 .
·
.
.
§ 18.
. ,;
prosmec 30. CtS. ľ na rok
1'921 .
·
1921 březen 17. čís. 121 sb. z.

15704

I'

15120

JI

:1

15482
15043
15506
15506
15506

dříví)

· 15649
· 15649

130 sb. z.
. 15723
15723
15723
§13.
..'
duben 1. čÍs. lEn sb. z.
a n. (novela k c. ř. s.)
čl. III.
. ..
15090
čl. Vll. čís. 2 lit. f).
14883
květen 131. čís. 203 sb. z.
a n. (dopr. řád)
§ 61.
. ..
. 14954
květen 2'1. čís. 191 sb. z.
a n. (stav. ruch)
9 60. ' .
. . 15692
červenec 119. čís. 261 sb.
z. a n. (podpora v nezaměstnanosti).
. 15005, 15042
§ 3 .
. . 15005
15005, 15062
§ 4 čÍs. 5
. 1~62
§ 5 čís. 2
- čís. 4.
. .
.
. 1503{j
srpen 1.2. čís. 329 ~b. z.
r
a n. (lm. hosp. OhCI)
1504J
§ 5 od,!. 4, 5 .
14998, 15677
15677
§ 16 (6)
15049
§ 44
§ 45
..
15049
srpen 112. čís. 330 sb. z.
a n. (závodn! výbory)
15554
§ 1
15172
§3.
15172
lit. g)
. 15240
§ 5
15172
§ {5
15172
15172
§ 10
15602
§ 22
§ 23
15172
.
. 15172
§ 24
15112, 15240
§ 26
s.rpen 12. čís. 337 sb. z.
a n. (.daň z obohacení) . 15347
15347
§ 10 .
§ 12..
. 15347
září 9. čís. 3S7 sb. 7.. a n.
§ 2 (2)
. 15506
prosinec 21. čís. 488 sb. z.
a 11. (pensijní pojištění) . 14919
prosinec 2'1. čís. 495 sb. z.
a n. (v.eř. zaměstnanci)
§ 3 . .
. 15623
1922 leden 27. čís. 45 sb. z.
a n. stavební ruch)
§ 10
...
14880
leden 31. čís. 40 sb. z.
a ,no (advokátní řád)
§2c)
. . 15629
15047, 15442
§ 3 lit. i)
149153, 15047
(3)
. 15629
§ 5 (5)
1921· březen 18.

55 .
84 .
92
102
105
108
117

čís.

'1.370
1371
Čís.

'1922 duben 27. čÍs. 143 sb. z.
a n. (dávkový řád)
dodatek III.
(dávka ze zábavy)
§ 6 .
. 15049
§ 14 .
15049
§ 18 .
. 15049
červenec 11. čís. 242 sb. z.
a n. (bratrské pokladny)
§ 4 .
15282
§14č.l
:15169
~ 15 .
. 15055
~ &8.
.
.
.
.
. 15055
cervenec 13. čís. 220 sb.
~. a n. (náhr. zák.) .
. 15136
1'5C23
§ /3 .
15240, 15723
§ 75 .
15240, 15723
červenec 13. čÍ's. 236 sb.
z. a n. (převzetí úkonů
zdravotně-policejních státem)
§§ 15-17
14878

'2Q; .

--

. .

červenec 13. Čís.' 243' Sb:
z. a :no (obecní zřízení na
Slovensku)
§ 22.
.
· 14965
červenec 14. čís. 198 sb.

z. a n,
§ 13 .
· 14003
červenec 22. čÍs. 2133 sb.
z, a n.
§ 3
.
.
.
.
· 15506
srpen -22. čís,. 265 .
· 15698
prosinec 20. čís. 394 sb z
a n. (veř. zam.)
'.
§ 19 .
. 15557, 15623
19Q3 leden 19. čís. 16 (pensijní
pojištění)
' . 14924 14964
15070, 1507( 15155
§ 1 .
.
. 14990,15069
§ 2 čís. 1
. 14919
§ 25 . .
.
.
.
. 15071
únor 8. čís. 29 sb. z. a n.
(statkoví úředníci)
§ 1
. 15723

duben 26. čís. 99 sb. z.
~ n. (nov. k vyr. ř.)
cl. III.

.

.

. 15046 15151

15397, 15885
květen 3. č!s. 95 sb. z.
a n. (sazby pro úkony
adv.)
§.J7 (2) .
15468
prosinec 21. čí$.. 268 sb.
z. a n.

(daň

z Obratu)

Čis.

§ 4 čís. 8
§ 11
§ 12

15021
·
. 15318
15021, 15318
15721

§20

1924 červen 6. čís. ,128 sb.

a n.

~~

z.

ods!. 5 p.Ísm .. 1)

152iH
15281

červen 27. čís. 224 sb. z.
a n.
§ 2 čís. 8
15162
červenec 2. čís. 169" sb.
z. a n. (o plemenitbě hospodářských zvířat)

§ 3

.

. 14984, 15718
sb. z.

červenec 2. čís.. 177

a n. .
. 15373
červenec 3. čis.' 170 sb. z.

a n. (rozh. soud hornický)
§ 11 .
. 15240
červenec 3. čís. 179 sb. z.
a n. (svěřenství).
. . 14943
§ 3
14943
§ 12
14943
§ 14
. 14943
červenec 4. čís. 156 sb. z.

a n.
čl. 11

. ,15021

srpen 29. čís. 186 sb. z. a
n., (podporal nezaměstna-

I
II

li

I

nych .
. 15052
září 30. čís. 216 sb z. a n.
(válečné půjčky) .
§ 15 .
15132
§ 17
· 15132
říjen.? čís. 22'1 sb. z. a n.
(soclalní pojištění)
. . ,14912
15107, 154d
§ 3
15412
§ 5 a)
·
15722
§ 6 b)
15722
§ 7 (2)
15412
§17.
15412, 15722
§ 20
14948
§ 21 a)
15519
§ 67 a)
·
15651
e)
· 15651
§ 95
14857, 15562" 15651
§ 107
· 15722
§ 139
15107
§ 140
15722
§ 142
15241
§ 145
· 14857
§ 157
· 14948
§ 161

· 15004

čís.
~

§
§
§
§
§

162
168
171
173
175
246

.
.
14')43,
14849, 14948,
.
říjen 10. čís. 239 sb. z. a
n. (spořitelny)
.
§ 1 (2)
.
(3)
15108,
§ 2
§ 2 b)
15108,
§ 11 (2) a, b, c, d,
(3)
(4)
.
§ 26
.
§ 35.
.
.
.
.
.
říjen 10. čís. 240 (přiročí)
§§ 4, 5
říjen tO. čís. 241 sb. z. a n.

14978
14948
1"943
14948
15296
15109

15119
15277
1569'1
15469
15496
15321
153>27
15327
15691
15327
15592

(bankéři)

§ 1

15W2

2
§ 3

· 15592
15593

ti

.

.

.

.

prosinec 22. čís. 286 sb. z.
a n. (ús1'0rná opatření)
§ 16
.
1925 březen 26. čís. 48 sb. z.
a n. (ochrana nájemců)
§ 2 (3)
§ 8
§ 14
§ 16
·
§ 20
§ 31 čis. 5
duben 1. čís. 66 sb. z. a n.
(exekuce 'na výměnek)
duben 23. čÍs. 102 sb. z. a
n. (cedulová banka)
.
červenec .s. čís.. '172 sb. z.
a n. (letectví)
§ 29
·
li 35
říjen 15. čÍ-s. 2'17 sb. z.
a n.
15128',
§ 1
15144,
15128,
§ 2
§ 3
·
§ 4 .
.
15237,
1926 únor 3. čís. 17 sb. z. a n.
(jaz. nař.)
čl. 4, pdst. 3
.
červen 24. čís. 103 sb. z.
a n. (platový zákon)
§ 1
15557,
§ 7 (6)
§ 25 (5)
.
§ 142
.
§ 150 (4)
.

15239
1@80
14980
14980
14980
14980
14980
15269
15215
15678
15678
15288
15240
15,240
15240
15240
15080
15629
15263
15263
15263
15617

Čís.

§
§
§
§

153
155
159
160 (3)
(4)

§
§
§
§

209
210
212
214

·
·

15517
15617
15617
15617
15617
157'15
15557
15623
15617
15253

. .'
15040, 15515,
15263, 15557,
·
(4)
.
červenec 1. čís. 117 sb. z.
a n. (nem. pojištění)
.§ 1
. 15282
§ 2
.
.
.
.
.
. 15282
červenec 7. čís. '113 sb. z.
a n. (ka:nc. zaměstnanci) . 15559
§ 49
.. 15559
§ 51
. 15559
§ 52
. 15559
§ 70
. 15308
červenec 7. čís. 114 sb. ·z.
a n. (pomocní zaměstnanci)
§ 31
l504Q, 15223
§ 34
. 15040
§ 48
l504Q, 15223
§ 50.
.
.
. 15040,15223
listopad 24. čís. 218 sb. z.
a n.
§ 2
15198
§ 11 (2)
. 15198
(3)
. 15198
§ 3'6
. 15198
§ 3'7
. 15198
§ 62.
.
.
.
.
. 15198
prosinec 16. čís. 246 sb. z.
a n..
. . .
. . 1502.\
pr.osinec 22. čís. 247 sb." z.
a n.
. 15021
1-927 únor 10. čís. 10 sb. z. a n.
(pův. právo)
§ 15. . . . . . 15198'
březen 5. čís. 15 sb. z. a n.
(žel. zaměstnancI)
. 152~,
15288, 15366
§ 1
. l504Q, 15223,
15239, 15516
§ 30
15309
§ 43
. 15516
§ 70
. 15128
§ 126
. 15040
§ 128
l504Q, 1'534-1
§129
15040, 15223', 15344
§ 136
. . . . 16516
§ 135
15040, 15223, 15516
§ 136.
..
15223
duben 7. čís. 44' sb. z. a n.

(stavební ruch)
§ 46

15042

I
I

,i
:1

i,I
li
II

li
li
:1

II
II

1373
1372
čís.

čis.

1927

červen 15. čís.
(přímé d",ně)
čl. II čís. 2 uv.

§ 202
§ 265
(3)
§ 204
§ 343
§ 345
§ 346 (2)
§ 355
§ 357
§368
§ 369
§ 383
§ 385
§ 387
§ 391
§ 392
§ 393
červen
15.
hosp.)

§1O

76

ř.

ust.

z.

·
·
.
15171, 153'60,
·
.
15423,
·
14934,
·
.
. .
.
15'049, 15546,

15423
14981
15503
15676
15675
15560
15560
15560
15049
1-5717

· 1556'0

·

155,60

149'7'0,15546

15406, 15460, 15646·
14970, 15546, 13717
15460
15646
15646
ČÍ's. 77 (fin.

1'5623
14. čis. 125 sb.
z. a n. (org. pol. správy)
čl. I
. . .
1524'0
čl. XI-!
15668
červenec 15. čís. 111 sb.
z. a n. (nekalá soutěž) .15087,
15661
§ 1
. . 14909, 15'091, 15125,
15235,15254, 15359, 15645
15369
§ 2
15125, 15235, 15699
§1O
§ 11
15686
(1)
15185, 15401
(3)
· 15185
§ 15
15686
(3)
15699
§ 16
15GS!;
§17
1523'5
červenec 15. čís. 112 sb. z.
a n. (živnost hostinská) . 15486
.
.
.
.
. 15381
§ 2 .
prosinec 13'. čÍs.. "1 sb. z.
a n. na rok 1928 (směnečný zákon).
. 14944·, 14967,
1534'0, 153il3,
1"5439, 15475, 15487
§3 čís. 3
15700
čís. 5
· 15216
§ 6 (2)
· 15717
§ 8
.
15383
§ 10 .
15383
§ 14 (l)
15619
(2)
15646
§ 19
15641
§ 22
1557'0
červenec

čís.

1525'0, 1557'0
15271
15340
(2)
. 1'5619
§ 50
.
. 1525'0
§ 62
15439, 15479
§ 63
15439
§ 78
. 15717
§ 79
.
. 15717
§ 87
154'06, 15487, 15646
. 15439
§ 88
.
.
.
.
. 15619
§ 89.
prosinec 30. čís. 175 sb. z.
§35
§ 37
§ 39

a n. (daně)
§ 284
. 15603,
1928 leden 13. čís. 8 sb. z. a n.
(správní řízení)
.
§ I
.
§ 5
.
§ 44
§ 74
§ 90
§ 93.
. .,
leden 19. čí-s. 23: sb. z. a n.
(procesní novela)
čl. II. čís. 3
.
.
·
čl. III. čis. 10 .
·
čl. VI., § 36 .
čl. IX., § 3 Č. 2
čl. XI. (4)
.
.
.
březen 2'8. čís. 43 s.b. z.
a n. (stavební ruch)
§ 24.
.
.
.
II 46
březen 28-. čís. 44 sb. z.
a n. (ochrana nájemců)
§ 4
.
.
.
.
.
.
březen 28. čís. 56 sb. z.
a n. (osvojení)
§ I (2) .
.
§ 10 .
květen

10.

čís.

15616
14998
15668
15240
15242
1524'0
15668
15668
14"898
14965
15003
15336
15522

15241
15042'

15242
15174
15174

72 sb. z.

a n.

§ 8

.

.
.
.
.
.
24. čÍs. 00 sb. z. a
n. (státní a veř. úředníci)
§ 6
. . . . . .
červ·en 14. ČÍS. 111 -sb. z. a
n. (zahlazení odsouzení
§ 5
.
§ 12.
.
.
.
červenec 17. čís. 144 s.b. z
a n. (železniční přeprav-ní

152.\3

květen

1'523P
14963
14963
14963

řád)

čl.
čl.

16 .
48, § 3

čl. 53, §1-3
čI.53,§1

čl.

66 .

149m
14954
14954
14954
· 15683

čl. 90, § 2, lit. d)
14954
_
§ 3
..
14954
listopad 8. čís. 184 sb. z.
a n. .
. 15·107, 15100, 15651
.
. .' 14849, 15296
§ 101
listopad 17. čís. 1"85 sb. z.
a n. (soc. poj.)
§ 175
.
.
.
.
. 14849
prosinec 28. čís. 204 sb. z.
a n. (o plemenitbě)
§ 10.
.
.
. 14984, 15118
§ II .
14984
1929 únor 21. čís. 26 sb. z. a n.
(pensijní pojištění) .
. 15290,
15514, 15537, 15539
§ 1 .
14924
_ čís. 2
.
1503<1
__ čís. 6 a)
15069, 15391
_ odst. 2
15924, 15036
§ 4
. 15024
§ 11
. ' 15024, 15199
§ 12
14919, 15036, 15071
§ 14
14919, 15071
§ 16
14919, 14930,
,
15036, 15165 [I
14919 .,
§17
14919
§ 20
· 14930 I'
§ 25
· 15071 'I[
§ 35
15071
.
§ 36
15153, 153<16
§ 46
· 14857
§ 49
· 141857
§ 52
14919
§50
· 14919
§§ IB-115
· 15200
§ 114
.
14924. 15639
§§ 133-134
14919, 15556
§ 177
· 15071
§ 185
· 14919
§ 187'
15036
§ 196
1929 listopad 7. čís. 166 sb. z.
a n. (úprava čsl. měny) .15215,
15638
1930 únor 27. čís. 26 sb, z. a n.
(le git. pojištěnců)
15519
§ 7 .
.
.
březen 21. čís. 51 sb. z.

a n.
§ 1 .
.
duben 10. čís. 45 sb. z.
a ·ll. (stavební ruch)
§ )0 .
§ 24.
. . .
květen 20. čís. 70 sb. z.
a n. (zaopatřovací platy)
§ 1
.
§ 12 .

1930 červen 5. čís. 74 sb. z.
a n. (podpora v nezaměstnanosti).
. 15062, 15535
čl. I. § I .
. . ' 15005
čl. IV.
. 15042, 15155
če~ven 20. čís. 79 sb. z. a
n. (péče o nezaměstnané)
§ 4
. 15042
§ 7
. 15042
§ 8
15155
červen 26. čís. 96 sb. z.
a n.
.
. 15239
§ 22 .
15128, 15309
§ 47 (2)
červenec 8. čís. 130 sb. z.
a n. (pro-cesní novela)
· 15635
čl. Ll. čís. 2 .
· 15156
Č-J. Vl.
· 15635
čl.

VilI.

září

23. čís. 143' sb. z. a n.
(poštovní spořitel'na)
14897
§ 8
14897
§ 17 .
Hstopad 26. čís. 166 sb. z.
a ,no (stavební ruch)
14880
§ 5
..'
,prosinec 16. čís. 4 sb. z.
a n. na ·rok 1931 (alimentační zákon)
14841, 14922
§ 1
14841, 14922
§ 3
· 15204
84
· 15544
§ 5
· 15544
§ 6

1931 březen 2,7. čÍs. 50 sb. z.
a n. (vodohospodářský
fond)
· 15168
§ 3 (3) .
březen 27. čís. 51 sb. z.
a n. (aktuáři)
15690
§ 4
březen 27. čís. 64 sb. z.
a n.
· 15393
čl.l.(2).
·
15081
čl. IX
·
15630
(2)
1515!
čl. X. (3)
14914
čl. XI.

15156
L Konkursní řád:

14880
15164

§ 1
§ 2
_

15239
15239

(2)

§ 3 (I)
-

(2)

·
·
.'
.
15393, 15656,
·

15656
15656
15045
15693
15081

1375·
1374

cis.
§ 7 (2)
(3)
§ 8

§ 10
12

§

(4)
13
15
16
17
23
26 (1)
29
30
dB. 2·
čís. 3
§ 32
§ 33 čís. 1

§
§
§
§
§
§
§
§

§ 34
-

čís.
čís.
čís.
čís.

2
3
I
2

§
§
§
§

35
42 (1)
46 (2)
47 .
(2) .
§ 48
§ 49
čís.
čís.

čís.
čís.

2
3
4

§ 50
§ 51
-

(2) .
(3) .

§ 54
čís. 4
§ 55
§ 56
§ 59
(2)
§ 60 .
§ 63
§65
§ 68
§ 69
§ 70
§ 71
§ 75

· 15196
· 15645
15081, 15463,
15478, 15645
· 15593
15555, 15705
· 15705
· 15393
15196, 15427
· 15721
· 15478
15045, 15196
· 15018
· 14847
15461, 15627
· 15146
· 15648
· 15648
. 15427, 15627,
15710
· 15627
· 15146
15146, 15555
15146, 15427,
15555
· 15648
· 15088
· 15086
15124, 15367
14891
· 14917
15045, 15371
15546
14891, 15045,
15543, 15705
· 15705
14891, 15124
· 15546
· 15555
15656, 15705
· 1572-1
14907, 15296
· 14862
15296, 15473, 15721
· 15296
· 15546
· 15478
· 15081
15463
· 15546
15347, 15656
. 14886, 15296,
15491, 15656
· 15420
· 15656
· 15255

li

li
II

il

II

li
'.

'I
I
I

,I
11

§ 79
§ 81
§ 86
§88
§ 96 (I)
(3)
§ 98 (2) .
§ 100 čís. 3
§ 104
§ 107
§ lOS
§ 109 (2,)
§ III
§ 112
§ 113
§ 115
§ 117
§ 119
§ 121
§ 122
(3)
§ 123
§ 125
§ 126
(2)
(3)
§ 127 (2)
§ 128
§ 129 (2)
§ 134
§ 167
§ 172
§ 188
§ 189
§ 190
§ 192

15196,

15463,
15463,

14861,

15371,

14886,

15521,
15578,
·
·
·
·
·
·
15473,
·
·
·
15473,
15473,
·
15463,
·
·
15395,
·
15395,

15578
15705
15521
15521
14861
14861
15656
15656
15478
15473
15473
15296
15546
15478
15367
15478
15521
14861
15705
15521
15705
15521
15521
15521, 15546
· 15332,
15332, 15546
· 15521
· 15521
14907
· 15077
15491
· 15393
15491, 15656
_ 15296
· 15521
15433, 15521

II. Vyrovnací řá'd:
!I

,i
!I
"

!i
'I
"

;1
I.

li

II

II

".,!I
,I

§
§
§
§
§
§

4

čís.
čís.
čís.

3
5
6

5
(2)

6
7
10
11
§ 12
§ 13
§ 21
§ 26 čis.
§ 31 (1)
§ 32
§34
§ 35
§ 44

:i

15719
15476
15719
15674
15521
15521
15521
15674
·15078
15189
15720
15476
15045, 15543
15140
· 15433
15674
15674
15674

·
·
·
·
·
·
15045,
·

Čís.

čís.

Čís ..

'I

§ 46
§ 53
§ 54 (3)
§ 58 čís. 4
§60
(2)
§ 63
§64
§ 65
§ 67
§ 70

III. Odpúrčířád:

-

I

15099, 15163, 15248
15404, 15675
§ 1
· 15204
§ 2
· 15404 I
_ číS.2,
15643, 15675
_ čís. 3
\
· 15647
§ 4
· 15495
_ čís. 1
· 15229 ,\
_ čís. 2
. 14914, 15204, ,Iii
§ 9
15453, 15485
· 15453 ~ \
§ 12
15229, 15453
(3)
.15197, 15163,
§ 13
15404, 15615
15134, 15229
§ 14
· 15134
§ 17
· 15134 II
§ 18
· 15404
§ 20 (2)
· 15187
§ 21
květen 27. čís. 93 sb. z.
a n. (malý přídělov)1 zá.
.
.
. 15095
kon)
· 15665
§ 2
'.
· 15230
(1)
· 15665
(4)
· 14933
§ 3 lit. a)
· 15095
§ 9
červ'enec 4. čís. 13l 'sb. z.
.15191
a n. (pracovní soudy)
14974,14989, 15084,
§ 1
15217, 15271, 15319,
15324, 15471, 15642,
15658, 15712
· 15241
(3)
· 15217
§ 2
.14991
a)
1494i, 15084, 15324
c)
· 14941
f)
· 15084
§3
15484
§ 16

I,

i"~

li
"

i

-

-

. 14973, 15217, ..
15345, 15413. 15650
· 14855
§ 22 (I)
15306, 15650·
§ 23
· 14973
§ 25
15345
§ 28
14991, 15484
- čís. 2
14855, 15658
čís. 3
· 14988
(2)
15217, 15414
§ 29
15413, 15650
§ 31
14988, 14991
§ 32·
14937, 14988,
§ 33
15065, 15217, 15345
· 14855
(2)
15413, 15414
§ 34
14991, 15471, 15657
§ 35
14855, 15414
§36
.' 14869, 14941,
§ 42
14974, 14991, 15191,
15217, 15306, 15650
červenec 14. čís . .125 sb. ,z.
a n. (pensijní pojištění) . 15199
červenec 16. čís. 120 sb. z.
a n. (soudní poplatky)
. 15419
§ II (4) .

§ 19

15674
· 15585
· 15077
· 15419
15325, 15396
15077, 15492
15325, 15380
· 15189
· 15189
15077: 15348, 15380,
15396, 15397, 15474
. 15077, 15433

,prosinec 1. čís. 181 sb. z.
a n. (přísedící ,prac. soudů) 15084
prosinec 22. čís. 216 sb. z.

a n. (jednací

řád

pro .pra-

cov,ní soudy)
· 14973§ 19 .
1932 duben 21. čís. 54 sb. z. a
n. (pen. ústavy)
· 15691
čl. xm.
· 15496
čl. XIV.
· 15327
čl. XXII.
· 15691
čl. XXXI. .
říjen 27. 65.164 sb. z. a ,ri·.
· 15164
čl. IV.
prosinec 23. čís, 198 sb. z.

'a n. (doprava motor. vozíd1y)
§7
§ 8
§ 15
§ 56 (2)

prosinec 28.
a n. (úspor.
sonální)
§ 12
§ 13
§ 21
§ 22
§ 23

.
. 15092
14983, 15481
· 15481
· 15481
.15426
čís.

204 sb. z.

opatřeni"

,per· g916·
· 14916
· 14916
14916
· 15557

1376

1377
čís.

čís.

1933 únor 16. čís. 36 sb. z. a n.
(doprava motor, vozidly)
§ 27. . .
.
15426
březen 2. čís. 44 sb. z. a
n. (peněžnictví)
. 15112
§ 19.
.
.
. 15112·, 15524
dub on 12. čís. 59 sb. z. a n. 15496
§ 2
15496
§ 3
15496
§ 8 čís. 3
15496
duben 28. čís. 65 sb. z. a n.
§ 3
14901
§ 5
15423
§ 10
15423

§ 4
§ 5
§ 6
·list{)paď

a

205 sb. z.

a n. (úsporná opatření)

§ 26
15557
1934 ,únor 17. čís. 25 sb. z. o n.
(úprava ,čs!. měny)
15215
čl. I. (3)
14920, 15638, 15714
Ú'nor 22. čís. 34 sb. z. a n.
(odklad exekuce proti ne-

.14901
14901

sb. z. a n.

(Hn. pwkuratura)
§ 2 (I)
14934
§ 6
15210
červen 9, čís. 95 sb. z. a n.
(zmocňovací zákon) .
14899,
14961, 15001
§ 2
.
.
. 15001
červen 23. čís. 100 sb. z.
a n. (odhadní řád)
. 15098
§ 17
15192, 15347
§ 18
15192, 15347
§ 19
15455
§ 34
15433
§ 35
15433, 15674
červenec 12. čÍs. 141 sb.
z. a n. (kartely)
§ 1
15702
§ 42, (2)
15702
červenec 12. čís. 147 sb. z.
a n. (kámé řízení) 15144, 15288
§ 2 c)
15144
§ 3
15144
§ 4
15144
§ 6
15144
§ 10
15144
červenec 29. čÍs. 164 sb. z.
a n. (úprava paohtovnéhO)
§ 5 (2)
15711
§ 6
15711
§ 12
15711
srpe.n 5. čís. 169 .sb. z. a n. 14899
§ 13.
.
.
14899
říjen 25. čís. 201 .sb. z. a 10.
(pol. strony)
'§ 19
15578
liStopad 3. čís. 202 sb. z.
a n.
§ 3
15578

čís.

!fl.

§ 2,
15356
listopad 15. čÍs. 206 sh. z.
a n.
14899, 14961
prosinec 22. čís. 251 sb. z.
a n. (jednotné ceny)
§ 8 .
. .
15241
prosinec 22. čís. 252 sb. z.

duben 28. čís, 66 sb. z. a n.

čl. III.
čl. IV.
červen 8, čís,. 97

9.

15578
15578
15578

zaměstnaným)

§ 4 (1)
14910
únor 24. čÍs. 33 sb. z. a n.
(odklad exekuce proti zemědělcům)

§ 3 a)

II

I

14849

b)
14849
c)
14849
d)
14849
duben 20. čís. 78 sb. z. a

n .. (zastavování .pndniků)
§ 1
§ 2 (3)
§ 4
§ 8
14961,

§1O

14961
15618
14961
15618
14961

červen 15. čís. 112 sb. z.
a n. (soc. poj1ištění) 15107, 15651
červe,n 15. čís. 118 sb. z.
a n.
15001, 15164
červen 21. čís. 109 sb. z.
a ·n..
'.
14899, 15001
červenec 3. čís. 145 sb. z.
a n. (smlouva poj.)
§§ 79-81
15139, 15689
§ 80 (1) .
15311, 15689
§ 81 .
. 15311
červenec ll. čís. 154 sb.
z. a n. (SOUkromí zaměst
'nanci)
§ 1 lit. a)
15341, 15515
lít. d)
15341, 15640
- lit. e)
15075
§ 4
15262
(2)
15241
§ 9
15552
§ 10
15262
§ 16
15552

čís.

čís.

15552
15451, 15552
15644
15644
(3)
15140
§ 34
14932, 15075,
čís.
15490, 15577
. 15075
čís. 3
čís. 4
15075, 15437,
15451, 15552, 15577'
15075
čís. 6
§ 35 (1)
15075
15552
(2)
15075, 15552. 15644
§ 37
15181; 15271
§44
§ 45
15075
§ 46
. 15075
Q 53
15075, 15181, 15252
§ 55
15075
§ 56
15075, 15181, 15644
červenec 13. čís. 142 sb.
z. a n. (od.klad exekuce
proti zemědělcům) 14849, 15359
15350
§ 1
14849
~ 2
§ 3
15360
§ 5
15360
červenec 13. čís. 143 sb.
z. a n. (sociální -poj.)
15107
červenec 13. čís. 160 sb.
z. a n. (stavební ruch)
15403
§ 3
září 27. čís. 207 sb. z. a n.
(odklad exekuce proti zemědělcům a nezaměst·naným)
14849, 15359, 15360
říjen 6. čÍs. 211 sb. z. a n.
(odklad exekuce proti zemědělcům a nezaměstnaným)
15359, 15350
listopad 23. čís. 234 sb. z.
a n. (exekuce na pohl. za
státem)
15370
§ 1 (3)
prosi:nec 11. čís. 250 s,b. z.
a n. (umořování listin
15236
§ 5
15236
1934 prosinec 11 čís. 251 sb. z.
a n. (proces-ní novela)
čl. 1. čís. 1
.
14974
14842, 14930,
čís. 2
15275, 15382
15491
čís. 4
čís. 5 .
14855, 15511
čl.lE čís. 2 15022, 15187, 15466
§ 19
§ 20
§31(2)a)

Civil"i rozhodnut! XVIII

čl.

IV.
čís.

čl.

V.

čís.

čís.

čl.

2

.
.
15217,
1.
.
14882,
15095,
15111,
15208,
15487,

14869,
15306,
14846,
15026,
15096,
15192,
15249,
15547,
15667,

2

Vl.
prosinec 22,. č·s. 258 sb.
z. a n.
14849, 15359,
prosinec 22. čís. 259 sb. z.
a "~no
prosi,nce 22'. čís. 261 sb. z.
a n. (peněžnictví)
d I čís. 3
čl. II. (2)
prosinec 22. čís. 272 sb. Z.

14855
14991,
15650
14848,
15041,
15098,
15207,
15447,
15649,
15690
15249
14869
15360
14849
15112
15524

a' n.

15323
§ 4
15323
§ 8
.
1935 duben 12. čís. 75 sb. z. a n.
§ 3 h)
.
.
1509í
dubem 12. čís. 76 sb. Z. a
n. (splátkové obchody)
§ 7
15400
c 2
15400
,§ 116
15400
duben 29. čís. 89 sb. z. a n. 15001
§ 3
15001
§ 4
15001
k"ěten 18. čís. 116 sb. z.
a n. (družstva)
14945
§ 4 (2).
.
. 15091, 15600
červen 8. čís. 125 sb. z. a
n. (přidělená půda).
15230
červen 25. ČíS. 134 sb. z.
a n. (zastavování podni1xů) 14961
červenec 20. čís. 168 sb.
z. a n. (mlynářství)
§ 17 (3).
...
. 15091
prosinec 21. čís. 250 sb. Z.
a n. (úlevy při splácení
pohledáevk Z1. zemědělci) 15359,
15424 15501, 15549
§ 1
' 15501, 15549
15424
( )
15549
§ 3 2
. 15549
§ 11
15152, 15424,
§ 13
15501, 15549
. 15300
§ 17
15300, 15424.
f)
15501, 15664

1379

1378
čis.

15300
.
. 15501
15501, 15549
· 15424, 15549
§20
· 15152, 15424,
§ 21
15501, 15549
.
.
.
. 15549
§23
15359, 15501, 15549
§ 25
§ 27
· 15300, 15549
prosinec 2,1. čís. 251 sb. z.
a n. (úlevy při splácení
pohledávek za nezaměstnanými)
15351, 15376, 15520
§ 1
. 15520
§ 13
. 15350
§ 17
' . 15350
§ 18
15351
§ 20
15351
§ 24
15351
§ 32
15350
1936 březen 31. čís. 76 sb. z.
a n. (zemědělské vyrovnací řízení)
15442, 15720
§ 1
. .15422
čís. 2
. 15422
§ 2
. 15422·
§ 3
. 15391, 15433,
15521, 15674, 15719
-

i)

§ 18
§ 19

§
§
§
§

15719
15476
15521
15433
· 15720
· 15674
· 15433

5 (1)
6 (2)
7
9

.
(1)
(2)
§ 14.

.

březen 31.

a ,no

čís. 77 sb.

(nezaměstnaní)

.

· 15520
15376
. . . . . 15520
duben 2. čís. 82 sb. z. a ,no
15210
§ 2 čís. 5
červen

16.

čÍs.

čís.

čl.

14

IX.
Xl.

červenec

ř.)

. 15674

září 30. čís. 268 sb. z. a n.
(zemědělci)
čl. V.
.
'.
říjen 9. čís. 262 sb. z. a n.

15549

(úprava čsL měny)

§ I' (5)

15714

1908 listopad 13. čís. 40-1 ·na rok
1921 sb. z. a n. (bernská
úmluva)
čl. 14
.
.
.
.
.
1919 září čis .. 507 sh. z. a n.
(smlouva v St. Germain)
čl. 275
.
.
1922 leden 20. čís. '130 sb. z. a
n. na rok 1924 (úmluva
's Německem o ochraně
Iprávní'a o- právní pomoci)
1923 březen 17. čís. 46 sb. z. a
n. na rok 1924 (úmluva
s jugoslavií)
čl. 41
.

skem)

čl. 10, odst. 2, 3 . 15303, 15551

1928 květen 26. čís. 55 sb. z. a

15556

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

49 uv. úk,
2

9

19
22
41
52
53
88
110
~ 130
§ 180 (1)

Čís.

15235
15367
15713
15635
15635
15713
15635
· 15635
· 15646
· 15650
· 15639
14965, 15004, 15049,
15228, 15237, 15319,
15471, 15639 15642

~

§
§
§
§
§
§
§
§
~

§
§
§

15235
15235
15646
15340
15717
15709
15235
14965
15156
15420
15709
. 14883
. 1563'5

188
222
225
268
396
470
494
540
551
572
606
639
697

Exekuční řád (zák. čl. L1V:1912):
čís .

. 15066, 15156

§ 40

Čís.

Obchodní zákon (z{'k. čl. XXXVII:1875):
čís.

15019, 15118
12. čís. 60/26 sb,
z. a n. (úmluva s Rakouskou republikou) .
15556
23.

čís. 140 sb. z. a

Trestný poriadok (zák. čl. XXX:1896):

(mezinárodní úmluva o' -přepravě
zbOŽÍ po železnicích)
čl.
čl.
čl.

6, § 6, lit. i), n)
7, § 1
.
9, § 3 b), d)
lit. e), h)

15093
· 15093
· 15093
· 15093

15445
15327
15716

§ 10
§ 174
§ 482

červenec

říjen

15575

192,9 červenec 23. čís. ,151 sb'.
z. a n. (úmluva s Rakouskou republikou)
.
. 15556
čl. 18 (2)
. 15698

čís.

n. na rok 1928

15019

čl. 13, odst. 8

15162
. 15162
. 15155

C i v i 1n í ř á,d s o II dní (o. s. p.):

1924 červen 25. čís. 131 sb. z.
a n, na r. 1924 (Němeoko)

Q'5198

3

1925 březen 6. sb. z. a n. na
,
rok 1926 (úmluva s Pol-

VIII. Mirové smlouvy, mezinárodni úmluvy, státní
smlouvy a pod.
tis.

čís,

s Maďarskem)
čl. 1 .
čl. 8 .

, IX. Zákony dřive uherské.

15707
15656
15526
· 15471
· 15707

9. čís. 23D sb. z.

a n. (odh.

čl.
čl.

34
43, § 1
44, § 2

161 sb. z.

a n. (procesní novela)
čl. I. čís. 6 .
čl. IV. čís. 10
čl.

čl.

n. na rok 1930 (úmluva

15093
. 15093
. 14997
14997

čI.11,§10

z.

§ 1
§ 12

čís.

čis.

Čís.

Čis.

čis.

§!l3
§ !l8
§ 169

· 15715
· 15715
· 15715

I
II
I

S 187
§ 378
§ 488

15715
. 15715
.' 15715
87·

1381
Články uherského říšského snčmu:

Belgie:

čis.

čís.

éI. XIV: 187.6:
§ 127
15651
čl. XXVH:1876:
§: 43 .
15340
čl. XXX/:1894 (manželský zá-

čl.

kon)
§ 77 a)
XVII:1914:
§ 25
§ 56 .

§ 2194 kod. civ.

15579

14883
15554
15554

Vy r o v n a c í řád (M. E. 4070/1915):

Maďarsko:
čís.

zák.
zá;{.

čl.
čl.

XVII: 1922
VIII:1925:
§ 153
zák. čl. XII:1928:

čís.

§ 18 (2)

Čís.

14896

15336
15340

čís

(valori:;vl·ní zákon) 15247, 15336

8975/1927 M. r:.
1430/1928 M. E.

15336
15336

Spojené státy severoamerické:

PoztmnoknižnÍ poriadok (m. n. ze dne 15. prosince 1855
čís. 222 ř. z.):

Čís.

čís.

§ 88
§ 92

148%
14896

Pop I a t·k o v á p r a v i dia

15721

1917

říjen

6.

čís.

15709
15709

40 Stat. 411

1928 hřezen 4. čÍs. 45 Stat. 254 .

XI. Výnosy a jiné pi'edpisy.
Výnos (vyhláška,

x. Cizozemské zákony.

ministerstva spravedlnosti:
Čís.

Německo:

čís.

zák

15019
15159

§ 413

s o'u dní

ř

á cl:
čís.

§ 328
§ 328

čís.

1
čís. 3

15019
15019

Vyrovnaci řád

15140

.
15183,
listopad 5. čís. 24.006 věstn. str. 363
březen 2. čís. 3.558
.
únor 28. čís. 3 vést. (statky střed. vel.)
únoT 6. čís. 14 věstn . .
březen 29. ČÍS. 6336 čís. 5 věstn. (Rakousko)
192/ snpen 4. čís. 35906/21
1924 čís. 3337/24 véstn. čís. 32·
1928 věstn. str. 184 a násl.:

15364
15421
15613
15513
156/3
15631
14963
15081

§ 7 (2) .
§ 14 (3) lit. a) .
1929 zMí 18. čís. 3392'3/29
1935 věst,n. čís. 28 str. 42

14963
15033
14963
14848

1897
1899
19D7
1909
1911
1919

Občanský zákon:

čl. 21 uv.

nařízení)

věstn.

čÍs.

44

ministerstva železnic:
čís.

Různé zá1<ony (prov. nařízení):

1920 červenec 1. čís. lO60/Pľes ..
1929 září 10. čís. 38566/27 (pensijní fc:,d)

čís

1909

červen

1. RGBI.
S. 515
._
1924 sr.pen 30. RGBI. U.
S. 254

15120
15120

1925 listopad 29. RGBI. I.
S. 392 čl. 103 (2)
1927 červenec 16. RGB I.
117

15120

§ 1 odst. 5-8
§ 7 odst. 1, 3
- odst. 3 .

1512G

§ 8 odst. 6, 12

odst. 3, 6

15554
15344
14915
15040, 15223
15344
15223
14915

1382

1383
Cis.

Služební

řád železničních zaměstnanců:

Služební pragmati1ka

15516

pro úředníky a sluhy hlavního měs.ta Prahy (1905 prosinec 20.

čís.

1504U
15040
14911, 15309
15309
15040
15040
15040

§ 2
§ 114
.
.
§ 115 lit. a), c)
lit. e)
§ 118
§ 121
§ 123

1932
1935

zaměstnanců

Výklad stanov;
Svazu nťmeckých pojišťoven
družstva. .
.
.
.
.
stavebního
odbOTového svazu .

čís.

494:

spolku

a vnitra:

ministerstva obchodu

1874 červen 21. čís-. 100 ř, z.

· 15253

ministerstva vnitra:
1914 září 7. čís. 239

1919

· 15563

péče:

březen

2'1.

čís

doba)
místodržitele pro král.

47511ltI.-19 (osmihodinová pracovní
. 15363, 15444, 1570;;

české:

1913 listopad 8. čís. 69 z. z. čes.

zemského

úřadu

· 15553

v Praze:

1930

.

září

IQ.

čís.

433.987/1930

XII.
V)rklad pojišťovacích podmínek

· 15222

Různé.
14837,
15129,
15285,
15428,

14870,
15188,
15286,
15434,

14871, 14893, 14918, 14955,
15203, 15214, 15320, 15258,
15311, 15315, 15344, 15339,
15448, 15450, 15571, 15576,
15593, 15594, 15610, 15716

,
I

Čís.

15538
15531
15143
15029
15241
14897

pojišťoven

§ 11125
§ 12003.

14901
15020
květen 3. čís. 181 ř. z.
15707
čl. III, 14
..
15654
květen 26. čís. 11858 věstn. 24
15617
březen 17. čís. 120028-27-VlI ..
15338
červen 26. čís. 93 sb. z. a n..
srpen 16. čís. 86550/30-VIl.j20.
..
. . 15617
květen 31. čís. 79 sb. 2. a n. (daň z obratu II obilnin) 15091
prosinec 27. čís. 266 sb. z. a n. (o dani z obratu) . 15721

ministerstva sociálnl

.

čsl.

.

.

Statut pro veřejné nemocnice (1890 březen 12. čís. 33 z. z. čes.)

1850 leden 29.
§ 4 .

1930

.

Pravidla poštov-ní spořitelny
Předpisy elektrotech.nického svazu

Cis.

1857
1928

3624 O. s..

pro či-nné sloužící vojenské osoby (A.-1.-1)
pro zřízence obecní.
.
úředníků spořitelen
.

ministerstva financí:

-

(řád):

15657
15657
15141

. 14950
14945, 15302, 15628, 15696
15008, 15425, 15438, 15528
15402
15687

